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คำนำ 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 

  รายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ใน
รอบปีที่ผ่านมา (ปี 2564) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็น
ที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึง
ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดี
ขึ้น 
 

  ในการนี้ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะสามารถ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบ าล (Good governance) สะท้อนถึง
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้หับหน่วยงานและส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI)ของประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ 
  ตุลาคม  2564 

 
 
 
 
 
 
 

 



1. หลักการและเหตุผล 
 

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่า
เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเทศบาลตำบล    
เชียงเครือ จึงได้จัดทำรายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน 
ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ 
เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เท่ากับ  93.48 คะแนน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดเกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ Aโดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้  

 

 
 
 
 
 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดได้ดังนี้ 
1.1  ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  

 มีค่าคะแนนเท่ากับ 92.93 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน เท่ากับ   95.96 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ  91.92 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ มีผลคะแนน เท่ากับ  93.54 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ 91.52 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ  91.70 คะแนน 

 
1.1.1  ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

1.1.1.1  จากลำดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินข้าราชการ มีค่าคะแนนน้อย
ที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ  

ซึ่งมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ การใช้ท รัพย์ สิ นของราชการ โดย
พฤติกรรมของบุคลากรที่ไม่นำทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเอง มีระบบในการควบคุมการใช้ 



หรือขอยืมทรัพย์สินราชการ ที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ทุกคนรับทราบและนำไปปฏิบัติ และ
มีระบบการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  

 
1.2   ผลคะแนนการประเมินเครือ่งมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  

 มีผลคะแนน เท่ากับ 88.00  คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน มีผลคะแนน   เท่ากับ 86.03 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน   เทา่กับ 89.16 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีผลคะแนน  เท่ากับ 88.80 คะแนน 

 
1.2.1  ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

1.2.1.1  จากลำดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงานมีค่าคะแนนน้อยที่สุด 
ในกลุ่มเครื่องมือ  

ซึ่งมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควรต้องยึด 
หลักตามมาตรฐานขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด มีความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล มีใจรักบริการ  ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดจากผู้รับบริการ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก   
 

1.3   ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
     มีค่าคะแนนเท่ากับ  98.00  คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน    เท่ากับ  96.00 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน   เท่ากับ 100.00 คะแนน 

 
1.3.1.  ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

1.3.1.1  ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการดำเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคับน 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่า ผ่านเกณฑ์ ควรรักษามาตรฐาน
ของการดำเนินงานที่ดีไว้ในปีต่อไป 
 

2.  ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ทั้ง 3 เครื่องมือ) 
 2.1 การประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ก า ร แ ก้ ไ ข
ปั ญ ห า ก า ร
ทุจริต 

การประเมินการรับรู้บุคคลภายใน (IIT) ต่อการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ในประเด็นที่ปัญหาการ
ทุจริตภายในหน่วยงานได้รับการแก้ไขปัญหาน้อย 

หน่วยงานต้องมีมาตรการในการตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงาน
อย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ 
และมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงาน  



2.2 การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การปรับปรุงการทำงาน ประเมินการรับรู้ของผู้บริหาร/ผู้มา

ติดต่อ/ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อการ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีข้ึน ติดต่อสามารถ
แสดงความคิดเห็นและร้องเรียนการ
ทุจริต  

หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการดำเนินงาน การ
ให้บริการของหน่วยงาน และมีการ
ปรับปรุงการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 

2.3 การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การเปิดเผยข้อมูล ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น ดังนี้  

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน  
2. การบริหารงาน  
3. การบริหารการเงินงบประมาณ 
4. การบริหารและพัฒนาการทรัพยากร

บุคคล  
5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 

ผู้บริหารควรให้ความสำคัญและแสดงการ
เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เปิดช่องทางการเผยแพร่ที่
ห ล ากห ล าย  ไม่ ว่ า จ ะ เป็ น ช่ อ งท าง 
Website,Instagram , Facebook  ฯลฯ 
ซึ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ใน
ภาพรวมถือว่าผ่ านเกณฑ์  ควรรักษา
มาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีไว้ในปี
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จากการประชุมเทศบาลตำบลเชียงเครือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือกำหนดมาตรการในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้ 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
ม า ต ร ก า ร
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  

- จัดทำมาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  
-กำหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารทุกระดับ ให้
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ 
กำกับดูแล ติดตาม 
การปฏิบัติงาน และการใช้
ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ ข้อบังคับ ประกาศ 
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือ
การปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด 
- วิเคราะห์และบริหารความ
เสี่ยงเก่ียวกับการใช้ดุลพินิจ
ของผู้ปฏิบัติงาน 
และกำหนดระบบ แนวทาง
ป้องกัน 
 
 
 
 

1. ผู้รับผิดขอบ
ดำเนินการจัดทำ
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  
2.  ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์ หรือ
มาตรการ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ  
3. ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการเผยแพร่
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ บน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  
 

สำนักปลัด รายงานผลการ
ดำเนิ น งานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  

ม า ต ร ก า ร
เผยแพร่ข้อ มูล
ต่อสาธารณะ 

จัดให้มีช่องทางในการบริการ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ 
ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ
สาธารณะตามแนวทางท่ี

1. ผู้รับผิดชอบจัดให้มี
ข้อมูลเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานตาม
แนวทางท่ีสำนักงาน 
ป.ป.ช. โดยกำหนดให้มี
ช่องทางที่หลากหลาย 

งานธุรการ 
สำนัก

ปลัดเทศบาล 

รายงานผลการ
ดำเนิ น งานตาม
มาตรการ  
-รอบ 3 เดือน  
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 



สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
ทางเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน และช่องทางอ่ืน
ตามความเหมาะสม เพ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบ 
และสืบค้นข้อมูลที่ครบถ้วน 
ถู กต้ อ ง ทั น สมั ย  ได้ อย่ า ง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

เช่น Website 
,Instagram , 
Facebook  ฯลฯ ควร
มีช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสการทุจริต เช่น 
สายด่วน หรือช่องทาง
อ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม   
2. ติดตามและ
ตรวจสอบสถานะของ
ข้อมูลข่าวสารให้เป็น
ปัจจุบัน  
 
 
 

ป ร ะ ก า ศ
เจ ต จ ำน งก า ร
บริหารงานด้วย
ค วาม ซื่ อ สั ต ย์
สุ จ ริ ต อ ย่ า ง มี
คุ ณ ธ รรม แ ล ะ
โปร่งใส 

ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือ
คำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
การทุจริตประจำปีให้ชัดเจน 

ผู้บริหารประกาศจำนง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส ประจำปี 
2564 

สำนักปลัด รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 

 
 
 

ลงชื่อ                                ผู้จัดทำ 
                  (นายณัฏฐนันท์  พลนิโคตร) 

                                                               ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ 
 

 


