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ค าน า 

 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  (Integrity  and Transparency  Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 มี
เจตนารมณ์มุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานของตนเอง และน าข้อมลลลลการประเมิน รวมทังงข้อเสนอแนะไปปรับใ้้ในการพันนาและยกระดับ
การด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนมาตรการเ้ิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทังงสะท้อนถึงความตังง
ในของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็น
ที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทังงในระดับ้าติและระดับสากล   

 

รายงานการวิเคราะห์ลลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับนีง ประกอบด้วยลลคะแนนจากตัว้ีงวัดทังง 10 ตัว้ีงวัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่
(2) การใ้้งบประมาณ (3) การใ้้อ านาจ (4) การใ้้ทรัพย์สินของรา้การ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต( 6)
คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเลยข้อมลล 
(10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินลลจากการรับรล้ของลล้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)  การรับรล้ของ
ลล้รับบริการ ลล้มาติดต่อ หรือลล้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเลยแพร่ข้อมลลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งลลคะแนนครังงนีงจะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 

งานวางแลนและงบประมาณ ฝ่ายปกครอง ส านักปลัด เทศบาลต าบลท่าข้าม หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า ลลการประเมินครังงนีงจะ้่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการลลักดันกลไกในการ
ป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เ้ิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งลลต่อ
การยกระดับค่าดั้นีการรับรล้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ
และลลคะแนนที่ดียิ่งขึงนต่อไป  
 
 
 
 

งานวางแลนและงบประมาณ ฝ่ายปกครอง 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลท่าข้าม 

ตุลาคม  2562 
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1. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ส านักงาน ป.ป.้.  ได้ด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Integrity  and Transparency  Assessment : ITA)  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น  “มาตรการป้องกันการทุจริตเ้ิงรุก”  ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด าเนินการ  โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ลลการประเมินและแนวทางในการพันนา
และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการได้อย่างเหมาะสม  โดยใ้้แนวทาง
และเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.้. ก าหนด  นังน 

  รายงานการวิเคราะห์ลลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับนีง มีกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  แบ่งออกเป็น  10  ตัว้ีงวัด  ดังนีง 

(1) การปฏิบัติหน้าที่ 
(2) การใ้้งบประมาณ 
(3) การใ้้อ านาจ 
(4) การใ้้ทรัพย์สินของรา้การ 
(5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
(6) คุณภาพการด าเนินงาน 
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
(8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
(9) การเปิดเลยข้อมลล 
(10) การป้องกันการทุจริต 
เครื่องมือที่ใ้้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  (Integrity  and Transparency  Assessment : ITA)   มี 3 เครื่องมือ  ได้แก่ 
(1) แบบวัดการรับรล้ของลล้มีส่วนได้เสียภายใน (Integrity  and  Transparency   

Assessment : ITA)   มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรล้ของลล้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัว้ีงวัดการปฏิบัติงาน  การใ้้งบประมาณ  การใ้้อ านาจ  การใ้้
ทรัพย์สินของรา้การ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยเก็บข้อมลลจากบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ท างานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี  และมีการกระจายให้ครอบคลุมตาม
โครงสร้างภายในหน่วยงาน  โดยมีขนาดตัวอย่างท่ีมีลักษณะความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักทางวิ้าการ 

  (2 ) แบบวัดการรับรล้ของลล้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสียภาย นอก  ( External  Integrity  and 
Transparency  Assessment : EIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรล้ของลล้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัว้ีงวัดคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน ประสิทธิภาพ  
การสื่อสารของหน่วยงาน   และการปรับปรุงระบบการท างานของหน่วยงาน   โดยเก็บข้อมลลจากบุคคล   
นิติบุคคล  บริษัทเอก้นหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มารับบริหารหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  และมีการกระจายอ านาจตามภารกิจการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงการจัดซืงอจัดจ้าง  โดยมีขนาดตัวอย่างที่มีลักษณะความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักทาง
วิ้าการ 
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  (3) แบบตรวจการเปิดเลยข้อมลลสาธารณะ  (Open Data Integrity  and Transparency  
Assessment : OIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเข้าถึงข้อมลลจากกลุ่มประ้า้นทั่วไป  ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเลยข้อมลลและการป้องกันการทุจริต  การเก็บรวบรวมข้อมลลจะเก็บข้อมลลจาก
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
 
แบบ นง าหนัก ตัว้ีงวัด ตัว้ีงวัดย่อย ข้อค าถาม 
ITA 30 การปฏิบัติหน้าที่ 

การใ้้งบประมาณ 
การใ้้อ านาจ 
การใ้้ทรัพย์สินของรา้การ 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

- 
- 
- 
- 
- 

6 
6 
6 
6 
6 

EIT 30 คุณภาพการด าเนินงาน 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
การปรับปรุงการท างาน 

- 
- 
- 

5 
5 
5 

 
 
 

OIT 

 
 
 

40 

การเปิดเลยข้อมลล ข้อมลลพืงนฐาน 
การบริหารงาน 
การบริหารเงินงบประมาณ 
การบริหารและพันนาทรัพยากรบุคคล 
การส่งเสริมความโปร่งใส 

9 
8 
7 
4 
5 

การป้องกันการทุจริต การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 

8 
7 

 
  เกณฑ์ระดับลลการประเมินลล 
  เกณฑ์การประเมินลลและการรายงานลลการประเมิน  จะเป็นรายงานในลักษณะค่าคะแนน
ควบคล่ระดับลลการประเมิน (Rating  Score) โดยจ าแนกออกเป็น  7  ระดับ   ดังนีง 
 

ตารางแสดงระดับผลการประเมิน 
คะแนน ระดับ 

               95.00 – 100 AA 
85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 
       0 - 49.99 F 

 
หมายเหตุ :  กรณีหน่วยงานด าเนินการได้ไม่ครบถ้วนตามขังนตอนหรือตามระยะเวลาที่ก าหนด  ลลการประเมิน
ของหน่วยงานจะแสดงสัญลักษณ์ * ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าเป็นลลการประเมินจากข้อมลลที่หน่วยงานด าเนินการ
ได้ไม่ครบถ้วนตามขังนตอนที่ก าหนด 
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2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity  and Transparency  Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ของ
เทศบาลต าบลท่าข้าม  ตามประกาศส านักงาน  ป.ป.ช.ฯ  ลงวันที่  17  ตุลาคม   2562 รายละเอียดดังนี้ 

1. ด าเนินการตามเครื่องมือที่ใ้้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity  and Transparency  Assessment : ITA)  ด้วย 3 เครื่องมือ
ครบถ้วน  ( EIT , IIT, OIT) 

2. ลลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (Integrity  and Transparency  Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ของ
เทศบาลต าบลท่าข้าม   ได้คะแนนรวม  72.02  อยล่ในระดับ  C  ลลการประเมินไม่ล่าน ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนีง  (ตามตารางเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2561) 

ตารางรายงานผลการประเมิน ประจ างบประมาณ 2561-2562  ระดับคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 89.82 91.07 
2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 79.60 87.84 
3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 76.59 87.14 
4 การใ้้อ านาจ 86.25 84.47 
5 การใ้้งบประมาณ 79.99 82.18 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 92.93 81.99 
7 การใ้้ทรัพย์สินของรา้การ 76.60 81.22 
8 การปรับปรุงการท างาน 90.70 80.45 
9 การเปิดเลยข้อมลล 39.56 69.79 

10 การป้องกันการทุจริต 16.67 37.50 
สรุปผลคะแนน ปีงบประมาณ 2561 - 2561 

- คะแนนภาพรวมหน่วยงานเทศบาลต าบลท่าข้าม ปีงบประมาณ 2561  ได้ 62.01 คะแนน  
ระดับลลการประเมินได้ : D  ไม่ล่าน 

- คะแนนภาพรวมหน่วยงานเทศบาลต าบลท่าข้าม ปีงบประมาณ 2562   ได้ 72.02 คะแนน 
ระดับลลการประเมินได้ : C  ไม่ล่าน 
(ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกฉบับนีง) 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากลลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดั้นีของเทศบาลต าบลท่าข้าม ต าบล
หางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเ้ียงใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีลลการวิเคราะห์ข้อมลลในแต่ละ
ตัว้ีงวัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพันนาไว้ดังต่อไปนีง  

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90)  จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัว้ีงวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.07 
เป็นคะแนนจากการประเมินการับรล้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
ของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตามขังนตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่ 
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เป็นไปตามหลักความโปร่งใส และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญ
มากขึงนในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ลล้มาติดต่อทั่วไปกับลล้มาติดต่อที่รล้จักกันเป็นส่วน
ตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85)  จ านวน 7 ตัวช้ีวัด คือ 

(1) ตัว้ีงวัดที่ 3  การใ้้อ านาจ โดยรวมได้คะแนน 84.47 เป็นคะแนนจากการ
รับรล้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใ้้อ านาจของลล้บังคับบัญ้าของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินลล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโย้น์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานยังมีความเ้ื่อมั่นต่อการใ้้
อ านาจของลล้บังคับบัญ้าเกี่ยวกับการมอบหมายงานน้อย 

(2) ตัว้ีงวัดที่ 5 การใ้้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.18 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรล้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใ้้จ่ายเงินงบประมาณ นับตังงแต่การจัดท าแลนการใ้้จ่ายงบประมาณประจ าปี และ
เลยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใ้้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และไม่เอืงอประโย้น์แกตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เ้่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซืงอจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า 
หน่วยงานควรให้ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใ้้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

(3) ตัว้ีงวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.99  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรล้ของลล้รับบริการ  ลล้มาติดต่อ  หรือลล้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
ต่อคุณภาพและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  เห็นได้ว่า  ประ้า้น  หรือลล้รับบริการมีความมั่นใน
คุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน  ขังนตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  มีการให้
ข้อมลลที่้ัดเจนแก่ลล้รับบริการ  ไม่น าลลประโย้น์ของพวกพ้องอยล่เหนือลลประโย้น์สาธารณะ  และไม่พบว่า 
ไม่มีการเรียกรับสินบน  แต่ทังงนีง  ควรมีการพันนาปรับปรุงพันนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึงน  ซึ่งควร
เลยแพร่ลลงานหรือข้อมลลสาธารณะอย่าง้ัดเจน  เข้าถึงง่าย  ไม่ซับซ้อน  อีกทังงควรมี้่องทางที่หลากหลาย  
การบริการให้เกิดความโปร่งใส  ปรับปรุงวิธีการและขังนตอนการท างานให้ดียิ่งขึงน  และเปิดโอกาสให้
ลล้รับบริการ  หรือลล้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 

(4) ตัว้ีงวัดที่ 7 การใ้้ทรัพย์สินของทางรา้การ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ   
81.22  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรล้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใ้้ทรัพย์สินของทางรา้การ  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของรา้การของหน่วยงานไปเป็น
ของตนเองหรือน าไปให้ลล้อ่ืน  และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางรา้การ  ทังงการยืมโดยบุคลากร
ภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการ  
ขออนุญาตที่้ัดเจนและสะดวก  เห็นได้ว่า  หน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใ้้
ทรัพย์สินของรา้การที่ถลกต้อง  เพ่ือเลยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ  รวมถึงหน่วยงาน
จะตอ้งมีการก ากับดลแลและตรวจสอบการใ้้ทรัพย์สินของรา้การของหน่วยงานด้วย 
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(5) ตัว้ีงวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  80.45 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรล้ของลล้รับบริการ  ลล้มาติดต่อหรือ  ลล้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างาน   ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันนาหน่วยงาน  ทังงการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึงน  รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใ้้ในการด าเนินงาน  
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึงน  ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ลล้รับบริการหรือลล้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพันนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
   (6) ตัว้ีงวัดที่  9  การเปิดเลยข้อมลล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  69.79  
เป็นคะแนนจากการเลยแพร่ข้อมลลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเลยข้อมลลต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณ้นทราบ  ใน 5 ประเด็น  คือ (1) ข้อมลลพืงนฐาน  ได้แก่  ข้อมลลพืงนฐาน  ข่าว
ประ้าสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์ข้อมลล  (2) การบริหารงาน  ได้แก่ แลนด าเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และ
การให้บริการ  (3) การบริหารเงินงบประมาณ  ได้แก่  แลนการใ้้จ่ายงบประมาณประจ าปี  และการจัดซืงอ  
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพันนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑ์ การบริการและพันนา
ทรัพยากรบุคคลและ  (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ซึ่งการเลยแพร่ข้อมลลในประเด็นข้างต้นยังไม่แสดงถึงความโปร่งใสใน
การบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
   (7) ตัว้ีงวัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  37.50  
เป็นคะแนนจากการเลยแพร่ข้อมลลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเลยการด าเนินการต่าง ๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณ้นได้รับทราบใน   2 ประเด็น  คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  
เจตจ านงสุจริตของลล้บริการ  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวันนธรรม
องค์กร และแลนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  
มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน  การทุจริต  ซึ่งการเลยแพร่ข้อมลลในประเด็นข้ างต้น    
ยังไม่แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถ
เกิดขึงนได ้

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงาน  
   ลลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)   ของหน่วยงานเทศบาลต าบลท่าข้าม 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 72.02 คะแนน อยล่ในระดับ C มีรายละเอียดดังนีง 

- แบบวัดการรับรล้ของลล้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
การใ้้ทรัพยากรของรา้การ มีข้อเสนอแนะดังนีง   
หน่วยงานต้องจัดท าข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่น า

ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใ้้เป็นประโย้น์ส่วนตัว มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทาง
รา้การไปใ้้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้้ัดเจน 

- แบบวัดการรับรล้ลล้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
การปรับปรุงระบบการท างานมีข้อเสนอแนะดังนีง   
หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขังนตอนในการให้บริการ เ้่นการให้บริการ ณ จุดเดียว 

(one stop service) การให้บริการโดยใ้้ระบบ IT จะต้องมี้่องทางให้ประ้า้นมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
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- แบบตรวจการเปิดเลยข้อมลลสาธารณะ (OIT)  
การป้องกันการทุจริต  มีข้อเสนอแนะดังนีง 
ในด้านการป้องกันการทุจริต  ลล้บริหารควรแสดงเจตจ านง หรือค ามั่นสัญญาว่า จะ

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดท าแลนปฏิบั ติการ
ป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้้ัดเจน และเลยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทังง ให้กลุ่มองค์กรุ้ม้น มีส่วน
ร่วมในการป้องกันการทุจริต เ้่น เป็นกรรมการจัดซืงอจัดจ้าง  

  ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งท่ีควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ 
1. เห็นควรน าลลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity  and Transparency  Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2562  ของเทศบาลต าบลท่าข้าม ในครังงนีงไปปรับปรุงการด าเนินการตามหัวข้อตัว้ีงวัดที่ต้องพันนาทังง 7 
หัวข้อ ของเทศบาลต าบลท่าข้ามต่อไป  

ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึงน  

 
มาตรการ ขังนตอนหรือวิธีการ ลล้รับลิด้อบ  การก ากับติดตาม 

1)มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใ้้
ทรัพย์สินของรา้การที่ถลกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใ้้ทรัพย์สินของรา้การที่ถลกต้อง 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

 -รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปลล ณ 
สิงนปีงบประมาณ 

2)ให้ความรล้เกี่ยวกับการป้องกัน
ลลประโย้น์ทับซ้อน 

(1)ฝึกอบรมหรือประุ้มพนักงาน
หน่วยงานเพื่อให้ความรล้เกี่ยวกับ
ลลประโย้น์ทับซ้อน 

ส านักปลัด 

3)ให้ความรล้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรล้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ล่านสื่อสังคมออนไลน์หรือ 
สื่อสารสนเทศของหน่วยงาน 

ส านักปลัด 

4) การจัดท าประกาศข้อปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพย์สินของทางรา้การ
ไปใ้้ในการปฏิบัติงาน 

มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพย์สินของทาง
รา้การไปใ้้ในการปฏิบัติงานให้
บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบให้้ัดเจน 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

5)การเปิดเลยข้อมลล  ข้อเท็จจริงแก่ 
ลล้มาใ้้บริการอย่างถลกต้อง 
ตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการ
ให้ลล้มาติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่เรียกร้อง
ประโย้น์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ 
และมีการจัดท าประกาศไม่เรียกรับ
ลลประโย้น์หรือทรัพย์สินใด ๆ 
 

ส านักปลัด 

 
 
 



 
-8- 

 
 

มาตรการ ขังนตอนหรือวิธีการ ลล้รับลิด้อบ  การก ากับติดตาม 
6)การตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์
ให้ทันก าหนดเวลา พร้อมที่จะ
เลยแพร่ข้อมลลให้ประ้า้นทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์
ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

ส านักปลัด  

7) เปิดโอกาสให้ลล้รับบริการ หรือ ลล้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน 

ประ้าสัมพันธ์้่องทางการ
ร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้บุคลากรและสาธารณ้น
รับทราบ 

ส านักปลัด 

8) มีการมอบหมายงาน การ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินลล
การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ 
ของงาน  โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(1)สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินและการท างาน 
(2) ลล้บริหารเน้นยง าในที่ประุ้ม
เรื่องความเป็นธรรมในการประเมิน  
เพ่ือเพ่ิมความตระหนักให้กับ
หัวหน้างาน 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กอง้่าง 

 
2. น าลลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (Integrity  and Transparency  Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ของ
เทศบาลต าบลท่าข้าม เลยแพร่ในเว็บไซต์ http://www.thakamhod.go.th/ และFACEBOOK : เทศบาล
ต าบลท่าข้าม ให้ประ้า้นได้ทราบต่อไป 
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวางแลนและงบประมาณ ฝ่ายปกครอง 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลท่าข้าม 

ตุลาคม  2562 
 

http://www.thakamhod.go.th/

