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อําเภอ

เมินผลการประเมินค ุณธรรมและค
การดำเนนิการของหน �วยงานภาครัฐ

ในป ีทีผ่�านมา (ป ี 256๔) 

เทศบาลตําบลสันป-าม�วง 
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ละความโปร�งใสใน 
ครัฐ 

พะเยา 



 

คํานำ 
 

 

การประเม ินค ุณธรรมและความโปร �งใสในการดำเน ินงานของหน �วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ม ีเจตนารมณ 6เพื่อมุ �งหวังให :หน �วยงานภาคร ัฐได :ยกระด ับค ุณธรรมและความ 
โปร �งใสของหน �วยงานของตน และมุ �งหว ังให :หน �วยงานภาคร ัฐได :ม ีการปร ับปร ุงพัฒนาตนเองในด :านค ุณธรรมและ 
ความโปร �งใสเพื่อให :เก ิดธรรมาภ ิบาลในหน �วยงานภาคร ัฐ ม ีการดําเน ินงานที่มุ �งให :เก ิดประโยชน 6ต �อประชาชนและ 
ส �วนรวมเป ็นสําคัญ และลดโอกาสที่จะเก ิดการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบในหน �วยงานภาคร ัฐ ส �งผลให :หน �วยงาน 
ภาคร ัฐสามารถบรรล ุตามเป :าหมายที่กําหนดไว:ในแผนแม �บทภายใ ต :ย ุทธศาสตร 6ชาติ ประเด ็นที่ 21 การต �อต :าน 
การทุจริตและประพฤติม ิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

 

รายงานฉบ ับน้ี ได :จัดทําข้ึนโดยม ีวัตถ ุประสงค 6เพื่อวิเคราะห 6ผลการประเม ินค ุณธรรมและความ 
โปร �งใสในการดําเน ินงานของหน �วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ในรอบป ีที่ 
ผ �านมา (ปR 256๓) ประกอบด :วย ประเด ็นข :อบกพร �องหร ือจ ุดอ �อนที่จะต :องแก :ไขโดยเร �งด �วน ประเด ็นที่จะต :อง 
พ ัฒนาให:ด ีข้ึน แนวทางการนาผลการว ิเคราะห6ไปส ู�แนวทางการปฏ ิบ ัติของหน�วยงาน ตลอดถ ึงข :อเสนอแนะในการ 
จัดทํามาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส�งเสร ิมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน �วยงานให:ดีข้ึน 

 

ในการน้ี เทศบาลตําบลสันปVาม�วง หว ังเป ็นอย �างยิ่งว �า รายงานฉบ ับน้ีจะสามารถยกระด ับ 
ค ุณธรรมและความโปร �งใสในการดำเน ินงานของหน �วยงานภาคร ัฐได :อย �างม ีประส ิทธ ิภาพ และเป ็นข :อม ูลในการ 
ปร ับปร ุงการดำเน ินงานให :เป ็นไปตามหล ักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท :องถ ึงภาพล ักษณ 6เชิงบวกให: 
กับหน �วยงาน และส �งผลต �อการยกระด ับค �าด ัชน ีการร ับรู :การท ุจร ิต (Corruption Perception Index : CPI) ของ 
ประเทศไทยให:มีอ ันดับ และค �าคะแนนที่สูงข้ึนต�อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลสันปVาม�วง 
มกราคม 256๕ 



1. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการป :องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตแห �งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)    

ได:พ ัฒนาเครื ่องมือการประเมินเช ิงบวกเพื่อเป ็นมาตรการป :องกันการท ุจร ิต และเป ็นกลไกในการสร:างความ
ตระหน ัก รู:ให :ก ับหน �วยงานภาคร ัฐมีการดาเน ินงานอย �างโปร�งใสและค ุณธรรม โดยใช :เช ื่อว �า การประเม ินค ุณธรรม
และความ โปร �งใสในการดำเน ินงานของหน �วยงานภาคร ัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ป ัจจ ุบ ันการ ประเม ินค ุณธรรมและความโปร �งใสในการดำเน ินงานของหน �วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ได :ถ ูกกําหนดให :เป ็นกลย ุทธ6ที่สําคัญของย ุทธศาสตร 6ชาต ิว�าด :วยการป :องก ัน
และปราบปราม การท ุจร ิต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือด ังกล �าว ถ ือได :ว �าเป ็นมาตรการป :องก ัน
การท ุจร ิตเช ิงร ุก และมุ �งหว ังให :หน �วยงานภาคร ัฐได :ยกระด ับค ุณธรรมและความโปร �งใสของหน �วยงานของตน 
และมุ �งหว ังให: หน �วยงานภาคร ัฐได :ม ีการปร ับปร ุงพ ัฒนาตนเองในด :านค ุณธรรมและความโปร �งใสเพื่อให :เก ิด
ธรรมาภ ิบาลในหน �วยงานภาคร ัฐ ม ีการดําเน ินงานที่มุ �งให :เก ิดประโยชน 6ต �อประชาชนและส �วนรวมเป ็นสําคัญ และ
ลดโอกาสที่จะเก ิดการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบในหน �วยงานภาคร ัฐ ส �งผลให :หน �วยงานภาคร ัฐสามารถบรรล ุ
ตามเป :าหมาย มีผลการประเมินผ�านเกณฑ6 (๘๕ คะแนนข้ึนไป) ไม�น:อยกว�า ร:อยละ ๘๐ ตามที่กําหนดไว:ในแผน
แม �บทภายใต :ย ุทธศาสตร 6ชาติ ประเด ็นที่ 21 การต �อต :านการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบ (พ.ศ.2561 – 2580) 

เพื่อให:การประเมินค ุณธรรมและความโปร �งใสของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปR พ.ศ. 256๕ เปfนไปด:วยความเรียบร :อย เทศบาลตําบลสันปVาม�วง จึงได:
จัดทํารายงานการประเม ินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินการของหน�วยงานภาครัฐ ในปRที่
ผ�านมา (ปR 256๔) ประกอบด:วย ประเด็นข:อบกพร �องหรือจุดอ�อนที่จะต:องแก:ไขโดยเร�งด�วน ประเด็นที่จะต:อง
พ ัฒนาให :ด ีข้ึน แนวทางการนําผลการว ิเคราะห6ไปสู�แนวทางการปฏ ิบัติของหน�วยงาน ตลอดถึงข:อเสนอแนะ ในการ
จัดทํามาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส�งเสร ิมค ุณธรรมและความโปร �งใสภายในหน �วยงานให:ดีข้ึน 

2. ผลการประเม ินค ุณธรรมและความโปร �งใสในการดำเน ินงานของเทศบาลตําบลสันป-าม�วง อำเภอเมือง
พะเยา (ข4อม ูลมาจากระบบ ITAS ป: 256๔) 

ผลการประเม ินระด ับค ุณธรรมและความโปร �งใส (ITA) ของหน �วยงานเทศบาลตําบลสันปVาม�วง 
มีค �าคะแนนเท�าก ับ ๙๓.๒๓ คะแนน อยู�ในระดับ A มีรายละเอ ียดดังน้ี 

1. แบบว ัดการร ับรู :ของผู :ม ีส �วนได :ส �วนเส ียภายใน ( IIT) การใช :ทร ัพย 6ส ินของทางราชการมี 
ข:อเสนอแนะ ด ังน้ี หน �วยงานต :องจัดทําข:อตกลงหร ือประกาศให :บ ุคลากรทราบถ ึงนโยบายการไม �นาทร ัพย 6ส ินของ 
หน �วยงานไปใช :ประโยชน 6ส�วนต ัว ม ีการจัดทําประกาศข :อปฏ ิบัต ิในการขอยืมทรัพย6ส ินของทางราชการไปใช :ในการ 
ปฏ ิบัติงานให:บุคคลภายในและภายนอกหน�วยงานทราบให:ช ัดเจน 

2. แบบว ัดการรับรู:ผ ู:มีส�วนได:ส�วนเส ียภายนอก (EIT) ประส ิทธ ิภาพการส่ือสาร ม ีข :อเสนอแนะ 
ดังน้ีหน�วยงานต :องจัดทําการเผยแพร�ข:อมูลในหลากหลายช �องทาง เช �น Website ,Instagram , Facebook ฯลฯ 
ควรมีช �องทางในการแจ:งเบาะแสการทุจริต เช �น สายด�วน หรือช�องทางอ ื่นๆ ตามความเหมาะสม 

3. แบบตรวจการเป ิดเผยข :อม ูลสาธารณะ (OIT) การป :องก ันการท ุจร ิต ม ีข :อเสนอแนะด ังน้ี 
ผู :บร ิหารควรแสดงเจตจำนงหร ือคาม่ันส ัญญาว�า จะปฏิบ ัต ิงานด :วยความซ่ือส ัตย 6ส ุจร ิต โปร �งใส และเป ็นไปตาม



หล ักธรรมมาภ ิบาล ม ีการจดัทําแผนปฏ ิบ ัต ิการป :องก ันแก :ไขการท ุจร ิตประจําปRให :ช ัดเจน และเผยแพร �ต �อ 
สาธารณะ พร:อมทั้ง ให:กลุ�มองค6กรช ุมชน มีส�วนร�วมในการปqองก ันการทุจริต เช �น เปfนกรรมการจัดซ้ือจัดจ:าง 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อพิจารณาผลการประเมิน 2564 พบว�า 

ตัวช้ีวัดที่ได:ผลคะแนนที่น:อยที่สุด เท�ากับ ๘๔ .๕๐ คะแนน คือ 
ตัวช้ีวัดที่ ๙  การเปsดเผยข:อมูล 

ตัวช้ีวัดที่ได:ผลคะแนนที่มากที่สุด เท�าก ับ 100.00 คะแนน ประกอบด:วย 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ การใช:งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ การใช:อํานาจ 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ การใช:ทรัพย6สินของราชการ 
ตัวช้ีวัดที่ ๕ การแก:ไขปuญหาการทุจริต 
และ ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การปqองกันการทุจริต 

3. การวิเคราะห?ข4อม ูลผลการประเมิน 
3.1 ประเด็นจุดแข ็ง 

๓.๑.๑ ประเด็นจุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได 4คะแนนสูงสุด และได4รับคะแนน ๑๐๐ คะแนน) มีดังน้ี 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช:งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช:อํานาจ 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช:ทรัพย6สินของทางราชการ  
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก :ไขปuญหาการทุจริต  
ตัวช้ีวัดที่ 10 การปqองก ันการทุจริต 



๓.๑.๒ ประเด็นจุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได 4คะแนนมากกว�า ๙๐ คะแนน) มีดังน้ี 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบ ัติหน:าที่ 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

๓.๒ ประเด็นจุดอ�อน 
3.๒.๑ ประเด็นข4อบกพร�องหรือจุดอ�อนที่จะต4องแก4ไขโดยเร�งด �วน (ตัวชี้วัดที่ได 4คะแนนน 4อยที่สุด

ตํ่ากว�า ๘๕ คะแนน) มีดังน้ี 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปsดเผยข:อมูล 

3.๒.๒ ประเด็นที่จะต4องพัฒนาให4ดีข้ึน (ตัวชี้วัดที่ได 4คะแนน ๘๕.๐๑ – ๘๙.๙๙) 
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน 

จากข :อม ูลดังกล�าว สามารถสรุปได :ว �า จุดแข็ง ของการประเมินคุณธรรม และความโปร �งใสของเทศบาลตําบล
สันปVาม�วง ค ือ การปฏิบัติหน4าที่ การใช4งบประมาณ การใช4อํานาจ การใช4ทรัพย?สินของราชการ การแก4ไขปLญหา
การทุจริต  ประสิทธิภาพการส่ือสารและการปNองกันการทุจริต ซึ่งจุดแข็งดังกล�าว สามารถอธิบายได: ดังน้ี 

การปฏิบัติหน4าที่ เป�นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค�เพื่อประเมินการรับรู�ของบุคลากรภายในหน&วยงานต&อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน&วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
มีความโปร&งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว�อย&างเคร&งครัด และจะต�องเป�นไป
อย&างเท&าเทียมกัน ไม&ว&าจะเป�นผู�มาติดต&อท่ัวไปหรือผู�มาติดต&อท่ีรู�จักกันเป�นการส&วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย&าง
มุ&งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต&องานในหน�าที่ท่ีรับผิดชอบ ซึ่งล�วนถือเป�นลักษณะการปฏิบัติหน�าท่ี
ในฐานะเจ�าหน�าท่ีของรัฐอย&างมีคุณธรรม นอกจากน้ี ยังประเมินการรับรู�ในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับพฤติกรรมการเรียก
รับเงิน ทรัพย�สิน หรือประโยชน�อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน&วยงานท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน�าที่ และในกรณี
ช&วงเทศกาลหรือวาระสําคัญต&าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม�แต&กรณีการให�เงิน ทรัพย�สิน หรือประโยชน�
อ่ืน ๆ ต&อบุคคลภายนอก ซ่ึงถือเป�นความเส่ียงที่อาจจะก&อให�เกิดการรับสินบนได�ในอนาคต 

การใช4งบประมาณ เปfนตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค6เพื่อประเมินการรับรู:ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อการ
ดําเนินการต�าง ๆ ของหน�วยงาน ของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข:องกับการใช:จ�ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต�การจัดทํา
แผนการใช:จ�ายงบประมาณประจําปRและเผยแพร�อย�างโปร�งใส ไปจนถึงลักษณะการใช:จ�ายงบประมาณของหน�วยงาน
อย�างคุ:มค�า เปfนไปตามวัตถุประสงค6 และไม�เอ้ือประโยชน6แก�ตนเองหรือพวกพ:อง การเบิกจ�ายเงินของบุคลากรภายใน
ในเรื่องต�าง ๆ เช�น ค�าทํางานล�วงเวลา ค�าวัสดุอุปกรณ6 หรือค�าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ:างและ
การตรวจรับ พัสดุด:วย นอกจากน้ี ยังให:ความสําคัญกับการเปsดโอกาสให:บุคลากรภายในมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ
การใช:จ�ายงบประมาณของหน�วยงานตนเองได: 

การใช4อํานาจ เปfนตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค6เพื่อประเมินการรับรู:ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อการใช:อํานาจ
ของผู:บังคับบัญชา ของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข:องกับการมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรเพื่อให: สิทธิประโยชน6ต�าง ๆ ซึ่งจะต:องเปfนไปอย�างเปfนธรรมและไม�เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช:อํานาจส่ังการ
ให:ผู:ใต:บังคับบัญชา ทําในธุระส�วนตัวของผู:บังคับบัญชาหรือทําในส่ิงที่ไม�ถูกต:อง นอกจากน้ี ยังประเมินเก่ียวกับ



กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู:มีอํานาจ การซื้อขายตําแหน�ง หรือการเอ้ือผลประโยชน6ให:
กลุ�มหรือพวกพ:อง 

การใช4ทรัพย?สินของราชการ เปfนตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค6เพื่อประเมินการรับรู:ของบุคลากรภายในหน�วยงาน
ต�อการใช:ทรัพย6สินของราชการ  ในประเด็นที่เก่ียวข:องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนําทรัพย6สินของ
ราชการของหน�วยงานไปเปfนของตนเองหรือนําไปให:ผู:อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย6สินของราชการ ทั้งการยืม
โดยบุคลากรภายในหน�วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน�วยงาน ซ่ึงหน�วยงานจะต:องมีกระบวนการในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากน้ี หน�วยงานจะต:องมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช:ทรัพย6สินของ
ราชการที่ถูกต:อง เพื่อเผยแพร� ให:บุคลากรภายในได:รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน�วยงานจะต:องมีการกํากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช:ทรัพย6สินของราชการของหน�วยงานด:วย 

การแก4ไขปLญหาการทุจริต เปfนตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค6เพื่อประเมินการรับรู:ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อ
การแก:ไขปuญหาการทุจริตของหน�วยงาน ในประเด็นที่เก่ียวข:องกับการให:ความสําคัญของผู:บริหารสูงสุดในการต�อต:าน
การทุจริตอย�างจริงจังโดยหน�วยงานจะต:อง ทบทวนนโยบายที่เก่ียวข:องกับการปqองกันการทุจริตในหน�วยงานให:มี
ประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานด:านการปqองกัน และปราบปรามการทุจริตของหน�วยงาน เพื่อให:เกิดการแก:ไขปuญหา
การทุจริตได:อย�างเปfนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมิน เก่ียวกับประสิทธิภาพการแก:ไขปuญหาการทุจริตของหน�วยงาน ที่
จะต:องทําให:การทุจริตในหน�วยงานลดลงหรือไม�มีเลย และจะต:องสร:างความเช่ือมั่นให:บุคลากรภายใน ในการร:องเรียน
เม่ือพบเห็นการทุจริตภายในหน�วยงานด:วย นอกจากน้ี หน�วยงานจะต:องมีกระบวนการเฝqาระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน�วยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝVายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน�วยงานไปปรับปรุง
การทํางาน เพื่อปqองกันการทุจริต 

ประสิทธิภาพการส่ือสาร เปfนตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค6เพื่อประเมินการรับรู:ของผู:รับบริการ ผู:มาติดต�อ หรือผู:มี
ส�วนได:ส�วนเสียของหน�วยงาน ต�อประสิทธิภาพการส่ือสาร ในประเด็นที่เก่ียวข:องกับการเผยแพร�ข:อมูลของหน�วยงาน
ในเรื่องต�าง ๆ ต�อสาธารณชน ผ�านช�องทางที่หลากหลาย สามารถเข:าถึงได:ง�าย และไม�ซับซ:อน โดยข:อมูลที่เผยแพร�
จะต:องครบถ:วนและเปfนปuจจุบัน โดยเฉพาะอย�างยิ่งผลการดําเนินงานของหน�วยงานและข:อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจัดให:มีช�องทาง ให:ผู:รับบริการ ผู:มาติดต�อ หรือผู:มีส�วนได:ส�วนเสีย สามารถส�งคําติชมหรือความ
คิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/ การให:บริการ และมีการช้ีแจงในกรณีที่มีข:อกังวลสงสัยได:อย�างชัดเจน นอกจากน้ี ยัง
ประเมินการรับรู:เก่ียวกับ การจัดให:มีช�องทางให:ผู:มาติดต�อสามารถร:องเรียนการทุจริตของเจ:าหน:าที่ในหน�วยงานด:วย 
ซ่ึงสะท:อนถึงการส่ือสารกับผู:รับบริการ ผู:มาติดต�อ หรือผู:มีส�วนได:ส�วนเสียอย�างมีประสิทธิภาพ 

และการป�องกันการทุจริต เป�นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค�เพื่อประเมินการเผยแพร&ข�อมูลที่เป�นป:จจุบันบน
เว็บไซต�ของหน&วยงาน เพื่อเป;ดเผยการดําเนินการต�าง ๆ ของหน�วยงานให:สาธารณชนได:รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ 
(1) การดําเนินการเพื่อปqองกันการทุจริต ได:แก� เจตจํานงของผู:บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการปqองกันการ
ทุจริต การเสริมสร:างวัฒนธรรมองค6กร และแผนปฏิบัติการปqองกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อปqองกัน
การทุจริต ได:แก� มาตรการภายในเพื่อส�งเสริมความโปร�งใสและปqองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร�ข:อมูลในประเด็น
ข:างต:นแสดงถึงการให:ความสําคัญต�อผลการประเมิน เพื่อนําไปสู�การจัดทํามาตรการส�งเสริมความโปร�งใสภายใน
หน�วยงาน และมีการกํากับติดตามการนําไปสู�การปฏิบัติอย�างเปfนรูปธรรม 

จุดอ �อน ประเด็นข4อบกพร�องหรือจุดอ�อนที่จะต4องแก4ไขโดยเร�งด �วน คือ การเปOดเผยข4อมูล ซึ่งได :คะแนน
น :อยที่ส ุด โดย การเป;ดเผยข�อมูล เปfนตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค6เพื่อประเมินการเผยแพร�ข:อมูลที่เปfน ปuจจุบันบนเว็บไซต6



ของหน�วยงาน เพื่อเปsดเผยข:อมูลต�าง ๆ ของหน�วยงานให:สาธารณชนได:รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข:อมูลพื้นฐาน 
ได:แก� ข:อมูลพื้นฐาน ข�าวประชาสัมพันธ6 และการปฏิสัมพันธ6ข:อมูล (2) การ บริหารงาน ได:แก� แผนดําเนินงาน การ
ปฏิบัติงาน และการให:บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได:แก� แผนการใช:จ�ายงบประมาณประจําปR และการ
จัดซ้ือจัดจ:างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ได:แก� นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล และหลักเกณฑ6การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และ (5) การส�งเสริมความโปร�งใสในหน�วยงาน ได:แก� การจัดการเรื่องร:องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ
เปsดโอกาสให:เกิดการมีส�วนร�วม ซ่ึงการ เผยแพร�ข:อมูลในประเด็นข:างต:นแสดงถึงความโปร�งใสในการบริหารงานและ
การดําเนินงานของหน�วยงาน 
 จุดอ�อน ประเด็นที่จะต4องพัฒนาให4ดีขึ้น คือ คุณภาพการดําเนินงานและการปรับปรุงการทํางาน ซึ่ง 
สามารถอธิบายได: ดังน้ี 

คุณภาพการดําเนินงาน เปfนตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค6เพื่อประเมินการรับรู:ของผู:รับบริการ ผู:มาติดต�อ หรือผู:มี
ส�วนได:ส�วนเสียของหน�วยงาน ต�อการคุณภาพการดําเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวข:องกับการปฏิบัติหน:าที่ของเจ:าหน:าที่ 
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาที่กําหนดไว:อย�างเคร�งครัด และจะต:องเปfนไปอย�างเท�าเทียมกันไม�
เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต:อง ให:ข:อมูลเก่ียวกับการดําเนินการ/ให:บริการของหน�วยงานแก�รับบริการ ผู:มาติดต�อ หรือผู:มี
ส�วนได:ส�วนเสียอย�างตรงไป ตรงมาไม�ปsดบังหรือบิดเบือนข:อมูล ซ่ึงสะท:อนถึงการปฏิบัติหน:าที่อย�างมีคุณธรรม และยัง
ประเมินการรับรู:เก่ียวกับประสบการณ6ตรงในการถูกเจ:าหน:าที่เรียกรับเงิน ทรัพย6สิน หรือประโยชน6อ่ืน ๆ เพื่อแลกกับ
การปฏิบัติหน:าที่ด:วย นอกจากน้ี ยังประเมินการรับรู:เก่ียวกับการบริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวมของ
หน�วยงาน ที่จะต:องคํานึงถึงประโยชน6ของประชาชนและส�วนรวมเปfนหลัก ไม�มีการเอ้ือประโยชน6ให:กับบุคคลใดบุคคล
หน่ึง หรือกลุ�มใดกลุ�มหน่ึง 
 การปรับปรุงการทํางาน เปfนตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค6เพื่อประเมินการรับรู:ของผู:รับบริการ ผู:มาติดต�อ หรือผู:มี
ส�วนได:ส�วนเสียของหน�วยงาน ต�อการปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่เก่ียวข:องกับการปรับปรุงพัฒนาหน�วยงาน 
ทั้งการปฏิบัติงานของ เจ:าหน:าที่และกระบวนการทํางานของหน�วยงานให:ดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช:ใน
การดําเนินงาน เพื่อให:เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปsดโอกาสให:ผู:รับบริการหรือผู:มา
ติดต�อ เข:ามามีส�วนร�วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพื่อให:สอดคล:องกับความต:องการด:วย ทั้งน้ี นอกจาก
หน�วยงาน จะต:องปรับปรุงพัฒนา การดําเนินงานให:ดีขึ้นแล:ว ยังควรให:ความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานให:มี 
ความโปร�งใสมากข้ึนอีกด:วย 
 



4. ประเด็นที่เปQนข4อบกพร�องหรือจุดอ�อนที่จะต4องแก4ไขโดยเร�งด�วน 
4.1 การประเม ินตามแบบวัดการเปOดเผยข4อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT) 
ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปOดเผยข4อมูล (ข4อม ูลมาจากระบบ ITAS ป: 256๔) 

 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การเปsดเผย
ข:อมูล 

   ประเมินการเผยแพร�ข:อมูลที่เปfนปuจจุบันบน
เว็บไซต6หลักของหน�วยงาน เพื่อเปsดเผยข:อมูลต�าง ๆ 
ของหน�วยงานให:สาธารณชนได:รับทราบ ใน 5 
ประเด็น คือ (1) ข:อมูลพื้นฐาน ได:แก� ข:อมูลพื้นฐาน 
ข�าวประชาสัมพันธ6 และการปฏิสัมพันธ6ข:อมูล (2) 
การบริหารงาน ได:แก� แผนดําเนินงาน การ
ปฏิบัติงาน และการให:บริการ (3) การบริหารเงิน
งบประมาณ ได:แก� แผนการใช:จ�ายงบประมาณ
ประจําปR และการจัดซื้อจัดจ:างหรือการจัดหาพัสดุ 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได:แก� 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล และ
หลักเกณฑ6การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และ (5) การส�งเสริมความโปร�งใสในหน�วยงาน 
ได:แก� การจัดการเรื่องร:องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการเปsดโอกาสให:เกิดการมีส�วน
ร�วม ซ่ึงการ เผยแพร�ข:อมูลในประเด็นข:างต:นแสดง
ถึงความโปร�งใสในการบริหารงานและการ
ดําเนินงานของหน�วยงาน 

ด4านการบริหารงาน 
- จัดทําช�องทางการให:บริการ E-Service 
ด4านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- จัดทําหลักเกณฑ6การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
การจัดการเร่ืองร4องเรียนการทุจริต 
- จัดทําช�องทางแจ:งเรื่องร:องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบโดยแยกช�องทางอย�าง
ชัดเจน 
การเปOดโอกาสให4เกิดการมีส�วนร�วม 
- จัดให:มีกิจกรรมที่เปsดโอกาสให:เกิดการมีส�วน
ร�วมของหน�วยงานต�างๆและประชาชนอย�าง
ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕. ประเด็นที่จะต4องพัฒนาให4ดีขึ้น 
๕.1 การประเม ินตามแบบวัดการรับรู4ของผู4 มีส�วนได4ส�วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) 

ตัวช้ีวัดที่ ๖ คุณภาพการดําเนินงาน (ข4อม ูลมาจากระบบ ITAS ป: 256๔) 
 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

   ประเมินการรับรู:ของผู:มีส�วนได:ส�วนเสียของ
หน�วยงานต�อคุณภาพการดําเนินงานเก่ียวกับการ
ปฏิบัติหน:าที่ของเจ:าหน:าที่โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาที่กําหนดไว: และ
จะต:องเปfนไปอย�างเท�าเทียมกัน ไม�เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงจะต:องให:ข:อมูลเก่ียวกับการดําเนินการอย�าง
ตรงไปตรงมา ไม�ปsดบังหรือบิดเบือนข:อมูล โดย
คํานึงถึงประโยชน6ของส�วนรวมเปfนหลัก 

- ให:บริการประชาชนเปfนไปตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่กําหนด 
- ให:บริการประชาชนอย�างเท�าเทียมกัน 
- ให:ข:อมูลแก�ประชาชนอย�างตรงไปตรงมา ไม�
ปsดบังหรือบิดเบือนข:อมูล 
- ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชน6ของ
ประชาชนและส�วนรวมเปfนหลัก 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๘ การปรับปรุงการทํางาน (ข4อม ูลมาจากระบบ ITAS ป: 256๔) 
 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การปรับปรุง
การทํางาน 

   ประเมินการรับรู:ของผู:มีส�วนได:ส�วนเสียของ
หน�วยงานต�อการปรับปรุงระบบการทํางานเก่ียวกับ
การปรับปรุงพัฒนาหน�วยงานทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ:าหน:าที่และกระบวนการทํางานของหน�วยงานให:
ดียิ่งข้ึน รวมถึง การนําเทคโนโลยีมาใช:ในการ
ดําเนินงานเพื่อให:เกิดความสะดวกรวดเร็ว เปsด
โอกาสให:ผู:รับบริการหรือผู:มาติดต�อ เข:ามามีส�วน
ร�วมในการปรับปรุงพัฒนาดําเนินงานให:สอดคล:อง
กับความต:องการ 

- เจ:าหน:าที่ควรมีการปรับปรุงคุณภาพการ
ทํางานให:ดีข้ึน 
- หน�วยงานควรมีการปรับปรุงวิธีการและ
ข้ันตอนการดําเนินงาน/การให:บริการดีข้ึน 
- หน�วยงานควรมีการเปsดโอกาสให:ประชาชนมี
ส�วนร�วมในการปรับปรุงการดําเนินงาน/
ให:บริการให:ดีขึ้น 
- หน�วยงานควรมีการปรับปรุงการดําเนินงาน
ให:มีความโปร�งใสมากยิ่งข้ึน 



  

๖. การกําหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อข ับเคลื �อนการส �งเสร ิมค ุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน �วยงาน 
ให4ดีขึ้น ในป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/ว ิธีการ 
ปฏิบัติ 

ผู4รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การกํากับติดตาม 

๑. การเปsดเผย
ข:อมูลที่ สํา คัญและ
หลากหลาย 

๑. ปรับปรุงเว็บไซต6หลัก
ของหน�วยงานและจัดให: 
มีข :อมูลเผยแพร�ต �อ 
สาธารณชนบน เว ็บไซต6
หล ักของหน�วยงานตาม 
แนวทางที่สํานักงาน 
ป.ป.ช. โดยกําหนดให: มี
ช�องทางที่ หลากหลายเช �น 
Website , Facebook, 
ไลน6 
ฯลฯ 
๒. จัดทําช�องทางการ
ให:บริการ E-Service ที่
หลากหลาย 
๓. เผยแพร�หลักเกณฑ6การ
บริหารและพัฒนา
ทรพัยากรบุคคลบนเว็บไซต6
หลักของหน�วยงาน 
๔. จัดทําช�องทางแจ:งเรื่อง
ร:องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยแยก
ช�องทางอย�างชัดเจน 
๕. จัดให:มีกิจกรรมที่เปsด
โอกาสให:เกิดการมีส�วนร�วม
ของหน�วยงานต�างๆและ
ประชาชนอย�างชัดเจน 
๖. ติดตามและ ตรวจสอบ
สถานะของ ข:อมูลข�าวสาร
ให:เปfน ปuจจ ุบัน 

สํานักปล ัด ม.ค. – ส.ค. ๖๕ ๑. การเผยแพร�
ข:อมูล 
๒. ผลการประเมิน 
ITAร า ย ง า น ผ ล ก 
า ร 
๓. รายงานผลการ
ดําเนินการในที่
ประชุมองค6กร
ประจําทุกเดือน 

 
 
 



  

 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/ว ิธีการ 
ปฏิบัติ 

ผู4รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การกํากับติดตาม 

๒. การเพิ่มคุณภาพ
การดําเ นินงาน 

๑. มอบหมายให:พนักงาน
ทุกคนจัดทําคู�มือการ
ปฏิบัติงานตามภารหน:าที่
ของตนเอง 
๒. เผยแพร�คู�มือการ
ปฏิบัติงานให:ประชาชน
ได:รับทราบผ�านเว็บไซต6
หลักของหน�วยงาน 
๓. กําหนดให:การปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนและระยะเวลา
ที่กําหนดเปfนตัวช้ีวัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานทุกคน 

สํานักปล ัด ภายใน เม.ย.๖๕ ๑. การเผยแพร�
คู�มือผ�านเว็บไซต6 
๒. ผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ 
๓. รายงานผลการ
ดําเนินการในที่
ประชุมองค6กร
ประจําทุกเดือน 

 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/ว ิธีการ 
ปฏิบัติ 

ผู4รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การกํากับติดตาม 

๓. ปรับปรุงการ
ทํางานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทํางาน 

๑. จัดฝ~กอบรมบุคลากรใน
สังกัด ให:มีความรู:
ครอบคลุมทุกงานบริการ
ตามอํานาจหน:าที่ 
๒. ประชาสัมพันธ6งานต�างๆ
ของหน�วยงานผ�านส่ือ
ประชาสัมพันธ6ต�างๆของ
หน�วยงาน 
๓. เปsดโอกาสให:ประชาชน
เข:ามามีส�วนร�วมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน�วยงานและ
เจ:าหน:าที่ ผ�านระบบการ
ประเมินความพึงพอใจ 

สํานักปล ัด ตลอดปRงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

๑. รายงานผลการ
ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 
๒. การเผยแพร�
ข:อมูลผ�านส่ือต�างๆ
ของเทศบาลตําบล
สันปVาม�วง 
๓. สถิติการ
ให:บริการ 
๓. รายงานผลการ
ดําเนินการในที่
ประชุมองค6กร
ประจําทุกเดือน 

 
 
 


