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ความเปนมา 

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เปนการ
ประเมินเก่ียวกับคุณลักษณะดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐกลุมเปาหมาย   
ไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานของตนเองและนําขอมูลผลการประเมิน 
รวมทั้งขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงานไดอยาง
เหมาะสม เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะทอนถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับ
มาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะ
ทั้งในระดับชาติและระดับสากล  

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดเกณฑการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ แบงออกเปน 10 ตัวชี้วัด 
ประกอบดวย  การปฏิบัติหนาที่  การใชงบประมาณ  การใชอํานาจ  การใชทรัพยสินของราชการ  
การแกไขปญหาการทุจริต  คุณภาพการดําเนินงาน  ประสิทธิภาพการดําเนินงาน  ประสิทธิภาพ   
การสื่อสาร  การปรับปรุงระบบการทํางาน  การเปดเผยขอมลูและการปองกันการทุจริต 

 เครื่องมื่อท่ีใชในการประเมิน ITA มี 3 เครื่องมือ คือ 
  1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายในที่มีตอหนวยงานตนเอง ประกอบดวยตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ 
ตัวชี้วัดการใชอํานาจ ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของทางราชการ และตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต 
  2. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกที่มีตอหนวยงานท่ีประเมิน ประกอบดวยตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทํางาน 
  3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอ
สาธารณะของหนวยงานเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงได ประกอบดวยตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล 
และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต  
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  เกณฑระดับการประเมิน มี 7 ระดับ ดังนี ้
   ผลคะแนน 95 – 100 คะแนน ระดับ AA 
   ผลคะแนน 85 – 94 คะแนน ระดับ A 
   ผลคะแนน 75 – 84 คะแนน ระดับ B 
   ผลคะแนน 65 – 74 คะแนน ระดับ C 
   ผลคะแนน 55 – 64 คะแนน ระดับ D 
   ผลคะแนน 50 - 54 คะแนน ระดับ E 
   ผลคะแนน 0 – 49 คะแนน ระดับ F 
  หนวยงานของรัฐที่ผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตองมีผลคะแนนการประเมิน 85 คะแนนข้ึนไป 

 ผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตําบลน้ําโจ ในภาพรวม ไดคะแนน 82.1 คะแนน 
ระดับผลการประเมินอยูในระดับ B ไมผานเกณฑการประเมิน เมือ่พิจารณาเปนรายตัวชี้วัด พบวา 
 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที ่    ไดคะแนน   86.44   คะแนน 
 ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ    ไดคะแนน   80.76   คะแนน 

ตัวชี้วัดการใชอํานาจ    ไดคะแนน   81.15   คะแนน 
ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ   ไดคะแนน   77.50   คะแนน 
ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต   ไดคะแนน   78.77   คะแนน 
ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน   ไดคะแนน   84.42   คะแนน 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน  ไดคะแนน   73.75   คะแนน 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร   ไดคะแนน   72.68   คะแนน 
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทํางาน  ไดคะแนน   79.92   คะแนน 
ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูลและการปองกันการทุจริต ไดคะแนน   93.75   คะแนน 

ขอบกพรองและประเด็นที่ควรพัฒนา 
 ตัวชี้วัดท่ี 1  การปฏิบัติหนาที่ 
  - กําชับเจาหนาที่ในหนวยงานใหปฏิบัติหนาที่ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว
อยางเครงครัด 
  - การปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูมาติดตอราชการตองปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน   
ไมวาจะเปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอที่รูจักกันเปนสวนตัว 
  - เจาหนาที่จะตองปฏิบัติงานอยางมุงมั่น มุงผลสําเร็จของงาน ใหความสําคัญกับงาน
มากกวาธุระสวนตัว และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ หากเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน     
ของตนเองตองพรอมรับผิดชอบ 
  - สรางความตระหนักใหแกเจาหนาท่ีในหนวยงานจะตองไมมีสวนเก่ียวของ         
กับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นๆ จากผูมาติดตอเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน 
การอนุมัต ิอนุญาต หรือใหบริการ 
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 ตัวชี้วัดท่ี 2  การใชงบประมาณ 
  -การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและการเผยแพรใหเจาหนาที ่       
ในหนวยงานรับรูอยางท่ัวถึง 
  -การใชจายงบประมารของหนวยงานตองเปนไปอยางคุมคา โปรงใส และเปน       
ไปตามวัถุประสงค ไมใชจายเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง 
  -เปดโอกาสใหเจาหนาที่ ในหนวยงานมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ โดยการสอบถาม ทักทวง หรือรองเรียนไดอยางสะดวก 

ตัวชี้วัดท่ี 3  การใชอาํนาจ 
  -ผูบังคบับัญชาควรมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรมตามตําแหนงหนาที ่
  -การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตองเปนไปตามระดับคุณภาพของผลงาน 
  -การคัดเลือกเจาหนาที่เพ่ือเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน การใหทุนการศึกษา
อยางโปรงใสและเปนธรรม 
  -การบริหารงานบุคคลตองไมมีการแทรกแซงจากผูมีอํานาจ ปราศจากการซื้อขาย
ตําแหนงหรือเอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 

ตัวชี้วัดท่ี 4  การใชทรัพยสินของราชการ 
  -ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชปฏิบัติงานตองมี
กระบวนการที่ชัดเจนและสะดวก 
  -กรณีเจาหนาท่ีในหนวยงานและบุคคลภายนอกมีการนําทรัพยสินของทางราชการ
ไปใชตองมีการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินอยางถูกตอง 
  -จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช การกํากับดูแล และตรวจสอบการใชทรัพยสิน
ของราชการ และเผยแพรใหเจาหนาที่ไดรับทราบและนําไปปฏิบัต ิ

ตัวชี้วัดท่ี 5  การแกไขปญหาการทุจริต 
  -ปญหาการทุจริตในหนวยงานตองไดรับการแกไขอยางเปนธรรม 
  -การนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน       
ไปปรับปรุงการทํางาน 

ตัวชี้วัดท่ี 6  คุณภาพการดําเนินงาน 
  -เจาหนาท่ีในหนวยงานตองใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ การใหบริการแก        
ผูมาติดตอราชการอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล 
  -หนวยงานตองมีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวม
เปนหลัก 

ตัวชี้วัดท่ี 7  ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
  -การเผยแพรขอมูลตางๆ และผลการดําเนินงานของหนวยงานตองเขาถึงงาย         
มีชองทางท่ีหลากหลาย ขอมูลครบถวนและเปนปจจุบัน 
  -มีชองทางในการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานหรือการใหบริการ 
  -มีการชี้แจงและตอบคําถามเก่ียวกับการดําเนินงานไดอยางชัดเจน 
  -มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที ่
 
 



-4- 
 

ตัวชี้วัดท่ี 8  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  -การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การใหบริการของเจาหนาที่ในหนวยงาน 
  -การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน การใหบริการแกผูมาติดตอใหดีข้ึน 
  -การนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน การใหบริการแกผูมาติดตอเพ่ือใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
  -เปดโอกาสใหผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน    
การใหบริการใหดีขึ้น 
  -ปรับปรุงการดําเนินงาน การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น 

ตัวชี้วัดท่ี 9  การปรับปรุงระบบการทํางาน 
  -ชองทางท่ีผูมารับบริการ สามารถขอรับบริการตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจของ
หนวยงานผานทางเว็บไซตของหนวยงาน (E-Service) 
   

แนวทางในการปฏิบัต ิ
  -กําหนดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐาน ปญหาอุปสรรค  
ที่เกิดขึ้นเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
  -กําหนดใหมีการกํากับดูแลและปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหเปนไปตามคูมือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเครงครัดในทุกภารกิจ 
  -ประกาศแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานใหเจาหนาที่รับรู    
อยางทั่วถึงในทุกระดับ 
  -กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
โดยเฉพาะการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจางและ       
ผูเสนองาน 
  -มีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณท่ีผานมา เพื่อนําผลการ
วิเคราะหมาใชในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณที่ดําเนินการอยูเพ่ือทําใหการ
จัดซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา 
  -มีการมอบหมายงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในแตละงานใหตรง
ตามหนาที ่
  -แจงหลักเกณฑการประเมนิผลการปฏิบัติงานใหเจาหนาที่ทราบอยางท่ัวถึง 
  -เผยแพรขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใชในการปฏิบัติงาน
ใหเจาหนาที่ทราบ 
  -จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช การกํากับดูแล และการตรวจสอบการใช
ทรัพยสินของราชการ และเผยแพรใหเจาหนาที่รับทราบและปฏิบัต ิ
  -สรางความรูความเขาใจกับเจาหนาที่ถึงประโยชนของขอเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบของฝายตรวจสอบที่จะนําไปปรับปรุงการทํางาน 
 
 
 


