
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

 

คำนำ 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประ เมิน  
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื ่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good  Governance)  ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ฉบับนี้  ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด  ได้แก่  (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3)  การใช้อำนาจ  (4)  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพ
การดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) 
การป้องกันการทุจริต  โดยประเมินผลจากการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู ้ของ
ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)  และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติ งานของงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  สำนักปลัดเทศบาล  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน  ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  และประการ
สำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ  ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์
เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ  และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI)  ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)”  ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ
ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ  โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้า
รับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
 ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  มี
คะแนนรวม 8๙.๔๓  อยู่ในระดับ A  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ด้าน IIT พบว่าผลคะแนนของตัวชี้ววัดด้านการใช้งบประมาณ  มีค่าต่ำสุด  เท่ากับ 9๒.๗๓  ซึ่ง
หน่วยงานต้องมีการเปิดเผยแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน  โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์
ของงบประมาณที่ตั้งไว้  โดยไม่ใช้จ่ายงบประมาณ  เพื่อประโยชน์ส่วนตัวกลุ่มหรือพวกพ้องและตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ  รวมทั้งเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ด้วย    
 2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงการทำงาน  มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 79.93  ซึ่ง
หน่วยงานต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสีย  เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริหารของหน่วยงานได้ดีขึ้น  และมีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ  ให้มี
ความโปร่งใสมากข้ึน 
 3. ด้าน OIT พบว่า  ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูลมีค่าต่ำสุด  เท่ากับ  84.06 ซึ่งในด้าน
การเปิดเผยข้อมูล  ควรแสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับ  แสดงช่องทาง
ที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์  เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับ
บริการ  โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  แสดง
ตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน  ยกตัวอย่างเช่น  
Facebook, Twitter, Intragram  เป็นต้น  แสดงข้อมูลผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน  และผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการบริหารของหน่วยงาน  โดยควรแสดงน้อยประกอบด้วย  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย  และช่องทางการ
ติดต่อกับผู้บริหารแต่ละคนให้ชัดเจน  ควรครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ  ส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 
 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า  ตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑00 
รองลงมาคือ  ตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  97.49  ตัวชี้วัด ด้านการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  95.96  ตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
94.11  ตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.98  ตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 92.73  ตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  84.06  ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ
การดำเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  8๐.28  ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
81.37  ตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงการทำงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.93  
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 สรุปได้ว่า  จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100  คือ  ตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต  
ส่วนจุดที่ต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงการทำงาน  ไดเ้ท่ากับร้อยละ ๗๙.๙๓ 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะต้องพัฒนา
ไว้ดังต่อไปนี้   
 3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 8๕)  จำนวน ๖ ตัวช้ีวัด คือ 
 (๑)  ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๑๐๐  เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ  ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต  และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ได้แก่  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
 (๒) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 9๗.๔๙  เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอน  
และระยะเวลาที่กำหนดไว้  สะท้อนให้เห็นว่า  หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักความโปร่งใส
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  แต่อย่างไรก็ดี  หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
 (๓)  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 9๕.๙๖  เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  เห็นได้ว่ าหน่วยงานควร
ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวม
ไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไข  ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ที่จะต้องทำให้การทุจริตใน
หน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย  และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการ
ทุจริตภายในหน่วยงานด้วย  รวมทั้งหน่วยงานควรมีกระบวนการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน  
รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงานเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
  
 (4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  9๔.๑๑  เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปใช้ผู้อ่ืน  
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ  ทั ้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  เห็นได้ว่า  
หน่วยงานจะควรมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ  รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานด้วย 
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(5) ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 9๓.๙๘  เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน  การประเมินผล  การปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ  ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  เห็นได้ว่า  บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน  อย่างไรก็ดี  สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้
คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของ
ผลงาน  เนื่องจากมีบางกลุ่มตัวอย่างจากการประเมินที่ให้ความคิดเห็นว่าการประเมินและการเลื่อนระดับยังขาด
ความเป็นธรรม 
 (๖) ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๒.73 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ  นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง  การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย  เห็นได้ว่า  หน่วยงานควรให้
ความสำคัญ  กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได ้  
  

 3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวท่ีวัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 8๕) จำนวน ๔ ตัวช้ีวัด คือ 
(๑)  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๘๔.๐๖  เป็นคะแนนจากการ

เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ  ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน  ได้แก่  ข้อมูลพื้นฐาน  ข่าวประชาสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(๒) การบริหารงาน  ได้แก่  แผนดำเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และการให้บริการ (3)  การบริหาร เงินงบประมาณ  
ได้แก่  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  (4)  การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ (๕)  การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  
ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 

(๒) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 8๑.๓๗ เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ  ต่อสาธารณชน  เห็นได้ว่าหน่วยงานให้
ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ  รวมถึง
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน  การให้บริการ  และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล  สังสัยได้อย่างชัดเจน  นอกจากนี้  
ยังคงสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้วย  ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 8๐.๒๘  เป็นคะแนนจาก
การประเมิการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  เห็นได้ว่า  ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้  มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ  ไม่ 
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นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ  และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน  อย่างไรก็ดี สิ่งที่
ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น  ควรพัฒนาในเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณะควรรับทราบอย่างชัดเจน  ควรเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย  ไม่ซั บซ้อน  และมีช่องทาง
หลากหลาย  ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน  
การบริการให้เกิดความโปร่งใส  ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น 

(๔)  ตัวช้ีวัดที่ 8  การปรับปรุงการทำงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๙.๙๓  เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ทำงานของหน่วยงงานให้ดียิ ่งขึ ้น  รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  เห็นได้ว่า  หน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย  ทั้งนี้  นอกจากหน่วยงานจะต้อง
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส
มากขึ้นอีกด้วย 
  

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  เทศบาลตำบลท่าเยี ่ยมได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 89.43 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  โดยมีผลการประเมิน
ระดับ A หมายถึง  หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน  และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินกาตาม
ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5 – 15 ของ
ตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด  ดังนั้น  หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั งคงเป็นปัญหา  
โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงาน
ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล  รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา  สร้างความ
ไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป  ทั้งนี้  ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย  หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น  
ได้แก่  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื ่องร้องเรียนเกี่ยวกับ  การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์  โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป  เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามข้อ O29  ทั้งนี้  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไม่
ยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีที่รับการประเมิน  โดยแสดงจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์  เพื่อก่อให้เกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม  ทั้งนี้  ต้องเป็นนโยบายหรือแผนการบริการกับหน่วยงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์  เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ  โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน  ยกตัวอย่างเช่น  Fackbook, Twitter,  Instagram  เป็นต้น  แสดงข้อมูล
ของผู้บริหารสูงสุด  โดยควรแสดงอย่างน้อยประกอบด้วย  ชื่อ - นามสกุล  ตำแหน่ง  รูปถ่าย  และช่องทางการ
ติดต่อของผู้บริหารแต่ละคนให้ชัดเจน  ควรครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ  ส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากข้ึน  ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ที่เข้าถึงง่าย  ไม่ซับซ้อน  และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น  ส่งเสริมการทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
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5. ข้อเสนอแนะมาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น   
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

(1) การเปิดเผยข้อมูล (๑) แสดงช่องทางที ่บุคคลภายนอก
สามารถแจ้งเร ื ่องร ้องเร ียนกับการ
ท ุ จ ร ิ ต แล ะประ พฤต ิ ม ิ ช อบของ
เจ ้าหน ้าท ี ่ของหน ่วยงานผ ่านทาง
ช่องทางออนไลน์  โดยแยกต่างหาก
จากช ่องทางท ั ่ว ไป  เพ ื ่อเป ็นการ
คุม้ครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส 
(๒) แสดงนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที ่ย ังใช้
บ ั งค ับในหน ่วยงานในป ีท ี ่ ร ับการ
ประเมิน  โดยแสดงจุดมุ ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์  เพ่ือก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ที่มีความโปร่งใสและ
มีคุณธรรม  ทั ้งนี ้  ต้องเป็นนโยบาย
หร ื อแผนการบร ิ การและพ ัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดที่
กำหนดในนามของหน่วยงาน 
(๓) แสดงช่องทางที ่บุคคลภายนอก
สามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์  เพื ่อช ่วยอำนวย
ความสะดวกแก่ผู ้ขอรับบริการ โดย
ต้องสามารถเข้าหรือเชื ่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
(๔) แสดงตำแหน่งบนเว ็บไซต์ของ
หน่วยงานที ่สามารถเชื ่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน  
ได้แก่ Facebook  เป็นต้น 
(๕) แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือ
หัวหน้าหน่วยงาน  และผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการบริหารของหน่วยงาน  โดย
ควรแสดงอย่างน้อยประกอบด้วย  ชื่อ 
- สกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย  และช่องทาง
การติดต่อของผู ้บริหารแต่ละคนให้
ช ั ด เจน  ควรครอบคล ุมท ั ้ ง ฝ ่ าย
การเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ   

สำนักปลัดเทศบาล - รายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน 
- รายงานสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
(2) การปรับปรุงการ
ทำงาน 

(๑)  ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจนมากข้ึน 
(๒)  ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานที ่เข้าถึงง่าย  ไม่ซับซ้อน  
และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 
(๓) ส ่งเสร ิมการทำงานที ่คำน ึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก 
 

สำนักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองส า ธ า รณสุ ข
และสิ่งแวดล้อม 
 

- รายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน 
- รายงานสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

 


