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  การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  
transparency  Assessment : ITA)  มีเจตนารมณ6เพ่ือมุ�งหวังให:หน�วยงานภาครัฐได:ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร�งใสของหน�วยงานของตน  และมุ�งหวังให:หน�วยงานภาครัฐได:มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด:านคุณธรรมและ
ความโปร�งใสเพ่ือให:เกิดธรรมาภิบาลในหน�วยงานภาครัฐ  มีการดําเนินงานที่มุ�งให:เกิดประโยชน6ต�อประชาชนและ
ส�วนรวมเป@นสําคัญ  และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน�วยงานภาครัฐ  ส�งผลให:หน�วยงาน
ภาครัฐสามารถบรรลุตามเปEาหมายที่กําหนดไว:ในแผนแม�บทภายใต:ยุทธศาสตร6ชาติ  ประเด็นที่  21  การต�อต:าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  (พ.ศ.  2561  -  2580) 

  รายงานฉบับน้ี  ได:จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค6เพ่ือวิเคราะห6ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  transparency  Assessment : ITA)  ในรอบปS
ที่ผ�านมา  (ปS  พ.ศ.  2562)  ประกอบด:วย  ประเด็นข:อบกพร�องหรือจุดอ�อนที่จะต:องแก:ไขโดยเร�งด�วน  ประเด็น
ที่จะต:องพัฒนาให:ดีข้ึน  แนวทางการนําผลการวิเคราะห6ไปสู�แนวทางการปฏิบัติของหน�วยงาน  ตลอดจน
ข:อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงานให:ดีข้ึน 

  ในการน้ี  เทศบาลตําบลกะทูน  หวังเป@นอย�างย่ิงว�ารายงานฉบับน้ีจะสามารถยกระดับคุณธรรม
และความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐได:อย�างมีประสิทธิภาพ  และเป@นข:อมูลในการปรับปรุง
การดําเนินงานให:เป@นไปตามหลักธรรมาภิบาล  (Good  governance)  สะท:อนถึงภาพลักษณ6เชิงบวกให:กับ
หน�วยงาน  และส�งผลต�อการยกระดับค�าดัชนีการรับรู:การทุจริต  (Corruption  Perception  Index  : CPI) ของ
ประเทศไทยให:มีอันดับและค�าคะแนนที่สูงข้ึนต�อไป    
 

เทศบาลตําบลกะทูน 
                                                                                                           มกราคม  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คํานํา 



1. หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการปEองกนัและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได:พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป@นมาตรการปEองกันการทุจริต และเป@นกลไกในการสร:างความ ตระหนักให:
หน�วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย�างโปร�งใสและมีคุณธรรม โดยใช:ช่ือว�า “การประเมิน คุณธรรม และความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปaจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ได:ถูกกําหนดเป@น กลยุทธ6 ที่สําคัญ
ของยุทธศาสตร6ชาติว�าด:วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ -  ๒๕๖๔)  ซึ่งถือเป@น
การยกระดับให:เป@นการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน ภาครัฐให:เป@น 
“มาตรการปEองกันการทุจริตเชิงรุก”  โดยมุ�งหวังให:หน�วยงานภาครัฐได:ยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใสของ
หน�วยงานของตน และมุ�งให:หน�วยงานภาครัฐได:มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด:านคุณธรรมและความโปร�งใส
เพ่ือให:เกิดธรรมาภิบาลในหน�วยงานภาครัฐ  มีการดําเนินงานที่มุ�งให:เกิดประโยชน6ต�อประชาชนและส�วนรวมเป@น
สําคัญ  และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน�วยงานภาครัฐ  ส�งผลให:หน�วยงานภาครัฐ
สามารถบรรลุตามเปEาหมายที่กําหนดไว:ในแผนแม�บทภายใต:ยุทธศาสตร6ชาติ  ประเด็นที่  21  การต�อต:านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  (พ.ศ.  2561  -  2580) 

  เพ่ือให:การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  ในปS  พ.ศ.  2563  เป@นไปด:วยความเรียบร:อย  เทศบาลตําบลกะทูน  จึง
ได:จัดทํารายงานการวิเคราะห6ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานในปSที่ผ�าน
มา  (ปS  พ.ศ.  2562)  ประกอบด:วย  ประเด็นข:อบกพร�องหรือจุดอ�อนที่จะต:องแก:ไขโดยเร�งด�วน  ประเด็นที่
จะต:องพัฒนาให:ดีข้ึน  แนวทางการนําผลการวิเคราะห6ไปสู�แนวทางการปฏิบัติของหน�วยงาน  ตลอดจน
ข:อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงานให:ดีข้ึน 

2.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปูน  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  (อ2างอิงข2อมูลจากระบบ  ITAS  ป+  2562)  
   ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร�งใส ( ITA )  ของหน�วยงานเทศบาลตําบลกะทูน  มี
ค�าคะแนนเท�ากับ  77.53  คะแนน  อยู�ในระดับ  B  ประกอบด:วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดทั้ง ๑๐ ตัวช้ีวัด ได:แก� 
(๑) การปฏิบัติหน:าที่ (๒) การใช:งบประมาณ (๓) การใช:อํานาจ (๔) การใช:ทรัพย6สินของราชการ (๕) การแก:ไข
ปaญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดําเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทํางาน   
(9) การเปoดเผยข:อมูล และ (10) การปEองกันการทุจริต  โดยใช:วิธีประเมินผลจํานวน  3  เครื่องมือ  ได:แก�  แบบ
วัดการรับรู:ของผู:มีส�วนได:ส�วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู:ของผู:รับบริการ ผู:มาติดต�อ หรือผู:มีส�วนได:ส�วนเสีย
ภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเผยแพร�ข:อมูลสาธารณะ (OIT)   
     
                                             
 



 
 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
1 การปEองกันการทจุริต 93.75 
2 การเปoดเผยข:อมลู 85.20 
 3                                            การปฏิบัติหน:าที ่ 84.20 
4 การใช:อํานาจ 78.60 
5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 73.44 
6 การใช:ทรัพย6สินของราชการ 72.38 
7 การใช:งบประมาณ 71.86 
8 การแก:ไขปaญหาการทุจริต 63.86 
9 คุณภาพการดําเนินงาน 63.09 

10 การปรับปรงุการทํางาน 58.34 
 

 
 
   เมื่อพิจารณาพบว�า  ตัวช้ีวัดการปEองกันการทุจริต  ได:คะแนนเท�ากับ  93.75  ซึ่งเป@นคะแนน
สูงสุด  รองลงมาคือ  ตัวช้ีวัดการเปoดเผยข:อมูล  ได:คะแนนเท�ากับ  85.20  และตัวช้ีวัดที่ได:คะแนนน:อยที่สุดในปS  

พ.ศ.  2562  คือตัวช้ีวัดการปรับปรุงการทํางาน  จากข:อมูลสามารถสรุปได:ว�า  จุดแข็ง  ของการประเมิน

คุณธรรมและความโปร�งใสของเทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  คือ  การปEองกันการ
ทุจริต  เป@นตัวช้ีวัดที่มีจุดประสงค6เพื่อแสดงให:เห็นถึงความมุ�งมั่นต้ังใจของหน�วยงานที่จะปEองกันการทุจริตใน
หน�วยงานให:ลดน:อยลง  โดยประเมินจากการเผยแพร�ข:อมูลที่เป@นปaจจุบันบนเว็บไซต6ของหน�วยงานเพื่อเปoดเผย
การดําเนินงานต�างๆ  ของหน�วยงานให:สาธารณชนได:ทราบ  ใน  2  ประเด็น  คือ  1.  การดําเนินการเพื่อปEองกัน

การทุจริต  และ  2.  มาตรการภายในเพื่อปEองกันการทุจริต  และ  จุดอ�อน  คือ  การปรับปรุงการทํางาน  เป@น

ตัวช้ีวัดที่ประเมินจากการรับรู:ของผู:รับบริการ/ผู:มาติดต�อ/ผู:มีส�วนได:ส�วนเสียภายนอก (EIT)  ขององค6กรปกครอง
ส�วนทัองถ่ิน  ต�อการปรับปรุงระบบการทํางาน  ในประเด็นที่เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ:าหน:าที่  
หน�วยงานมีการปรับปรุงการให:บริการ  การนําเทคโนโลยีมาใช:ในการดําเนินงานเพื่อให:เกิดความสะดวกรวดเร็ว
และการสร:างกระบวนการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนเพื่อการปรบัปรุงการให:บริการ ซึ่งประเด็นข:างต:นเห็นได:ว�า
หน�วยงานต:องมีมาตรการลดข้ันตอนในการให:บริการ  เช�น  การให:บริการ  ณ  จุดเดียว  การให:บริการด:วยระบบ  
IT  รวมถึงจะต:องมีช�องทางให:ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ:าหน:าที่ 
 
 
 

 อันดับคะแนนการประเมินแยกรายตัวชี้วัด 

การวิเคราะห�ข2อมูล 



 
 
     
  จากการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร�งใส ( ITA)  ของหน�วยงานเทศบาลตําบลกะทูน  มีประเด็น
ที่หน�วยงานควรพฒันาและปรบัปรุงตามข:อเสนอแนะของหน�วยตรวจสอบ  รายละเอียดดังน้ี 
  

1.  การประเมินการรับรู2ของผู2มีส�วนได2ส�วนเสียภายใน  (IIT) 
ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

  ตัวช้ีวัด  การแก2ไขปFญหาการทุจริต 
การประเมิน 
ประเมินการรับรู2บุคลากรภายใน  (IIT)  ต�อการแก2ไขปFญหาการทุจริตของหน�วยงาน  โดยประเมินจาก
ผู2บริหารสูงสุดท่ีให2ความสําคัญในการต�อต2านการทุจริต  การทบทวนนโยบายปHองกันการทุจริต  จัดทํา
แผนงานด2านการปHองกันและปราบปรามการทุจริต  มีการเฝHาระวัง  ตรวจสอบเร่ืองทุจริต  และลงโทษทาง
วินัย  ความเชื่อมั่นของช�องทางการร2องเรียน  ระดับการแก2ไขปFญหาการทุจริต  และการนําผลการตรวจสอบ
ของหน�วยตรวจสอบภายในหรือหน�วยงานตรวจสอบภายนอกไปปรับปรุงระบบการปHองกันการทุจริต 
ข2อเสนอแนะ 
หน�วยงานต2องมีแผนหรือมาตรการปHองกันการทุจริตอย�างมีคุณภาพ  จัดทํามาตรการในการปHองกันปFญหาการ
ทุจริตของหน�วยงานให2ชัดเจนและวางแนวทางในการสร2างแรงจูงใจแก�ผู2เฝHาระวังการทุจริต  รวมถึงให2นํา
ข2อเสนอแนะของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหน�วยงานมาพัฒนาและปรับปรุงหน�วยงานให2ชัดเจน 
 
 

2.  การประเมินการรับรู2ของผู2มีส�วนได2ส�วนเสียภายนอก  (EIT)   
ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัด  การปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
การประเมิน 
ประเมินจากการรับรู2ของผู2รับบริการ/ผู2มาติดต�อ/ผู2มีส�วนได2ส�วนเสียภายนอก (EIT)  ขององค�กรปกครอง
ส�วนทัองถ่ิน  ต�อการปรับปรุงระบบการทํางาน  ในประเด็นท่ีเก่ียวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ2าหน2าท่ี  
หน�วยงานมีการปรับปรุงการให2บริการ  การนําเทคโนโลยีมาใช2ในการดําเนินงานเพ่ือให2เกิดความสะดวก
รวดเร็วและการสร2างกระบวนการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนเพ่ือการปรับปรุงการให2บริการ 
ข2อเสนอแนะ 
หน�วยงานต2องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให2บริการ  เช�น  การให2บริการ  ณ  จุดเดียว  การให2บริการด2วย
ระบบ  IT  รวมถึงจะต2องมีช�องทางให2ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ2าหน2าท่ี 
 
 

ประเด็นท่ีต2องพัฒนาตามข2อเสนอแนะ 



3.   การเปQดเผยข2อมูลสาธารณะ  (OIT) 
ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัด  การเปQดเผยข2อมูล 

การประเมิน 
ประเมินการเผยแพร�ข2อมูลท่ีเปSนปFจจุบันบนเว็บไซต�ของหน�วยงาน  เพ่ือเปQดเผยข2อมูลต�างๆ  ของหน�วยงาน
ให2สาธารณชนทราบใน  5  ประเด็น  ดังน้ี 

1. ข2อมูลพ้ืนฐาน  ได2แก�  ข2อมูลพ้ืนฐาน  ข�าวประชาสัมพันธ�  การปฏิสัมพันธ�ข2อมูล 
2. การบริหารงาน  ได2แก�  แผนดําเนินงาน  การปฏิบัติงาน  การให2บริการ 
3. การบริหารเงินงบประมาณ  ได2แก� แผนการใช2จ�ายงบประมาณประจําป+  การจัดซื้อจัดจ2างหรือแผนการ

จัดหาพัสดุ 
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได2แก�  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การดําเนินการ

ตามนโยบายและหลักเกณฑ�การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. การส�งเสริมความโปร�งใสในหน�วยงาน  ได2แก�  การจัดการเร่ืองร2องเรียนการทุจริตและการเปQดโอกาส

ให2เกิดการมีส�วนร�วม 
ข2อเสนอแนะ 
หน�วยงานต2องจัดทําเว็บไซต�องค�กร  โดยต2องนําข2อมูลต�างๆ  ลงให2ครบถ2วน  เช�น  ข2อมูลพ้ืนฐานองค�กร  
แผนดําเนินงาน  งบประมาณ  บุคลากร  โครงการและกิจกรรม  จะต2องมีการตรวจสอบและต�ออายุเว็บไซต�ให2
ทันกําหนดเวลา  พร2อมท่ีจะเผยแพร�ข2อมูลให2ประชาชนทราบ  รวมถึงมีการจัดทําช�องทาง  E-SERVICE  
ให2แก�ผู2รับบริการ  สามารถขอรับบริการตามอํานาจหน2าท่ีหรือภารกิจของหน�วยงานผ�านช�องทางเว็บไซต�ได2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข2อเสนอแนะสู�การกําหนดมาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการส�งเสริมคุณธรรม 
และความโปร�งใสภายในหน�วยงานให2ดีข้ึน 

 
มาตรการท่ี  1 การแก2ไขปFญหาการทุจริต 
แนวทางปฏิบัติ 1.  ผู2บริหารแสดงเจตจํานงในการบริหารงานด2วยความซื่อสัตย�สุจริต  

ท้ังด2วยวาจาและลายลักษณ�อักษรและเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให2
บุคลากรและประชาชนทราบ 

2. ผู2บริหารกําหนดนโยบาย  มาตรการ  แผนงาน  หรือโครงการ/
กิจกรรม  เพ่ือพัฒนาหน�วยงานให2มีคุณธรรมและความโปร�งใสด2วย
การจัดทําแผนปฏิบัติการปHองกันการทุจริตและเผยแพร� 

3. ผู2บริหารจัดสรรงบประมาณเ พ่ือขับเคลื่ อนดํา เนินงานตาม
แผนปฏิบัติการปHองกันการทุจริตท่ีแสดงเจตจํานงไว2 

4. ผู2บริหารกํากับดูแล  ติดตามการนําแผนปฏิบัติการปHองกันการ
ทุจริตขององค�กรปกครองส�วนท2องถ่ินไปสู�การปฏิบัติไม�น2อยกว�า
ร2อยละ  80  ของโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนฯ  ท่ีกําหนดไว2  
รวมท้ังเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ผลการดําเนินงานปHองกันการทุจริต
ให2บุคลากรและประชาชนทราบ 

5. ส�งเสริมให2ประชาชนและภาคส�วนต�างๆ  เข2ามามีส�วนร�วม  
ตรวจสอบการบริหารงานขององค�กรปกครองส�วนท2องถ่ิน 

6. จัดให2มีการทบทวนแผนปฏิบัติการปHองกันการทุจริต  ตามบริบท
และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น  โดยให2บุคลากรและประชาชนเข2า
มามีส�วนร�วม 

7. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปHองกันการทุจริตผ�าน
ระบบ  e-PlanNacc  ของสํานักงาน  ป.ป.ช.  คือรอบ  6  เดือน
ภายในเดือนเมษายน  และรอบ  12  เดือนภายในเดือนตุลาคม 

8. จัดช�องทางให2บุคลากรและประชาชนในท2องถ่ินสามารถร2องเรียน/
ร2องทุกข�  เก่ียวกับการทุจริตในองค�กรปกครองส�วนท2องถ่ินได2
โดยสะดวกและปลอดภัย  และไม�มีผลกระทบต�อผู2ร2องหรือผู2แจ2ง  
และมีการประกาศเผยแพร�/กระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการ
ร2องเรียนให2ทราบโดยท่ัวกัน 

9. จัดให2มีช�องทางการติดตามเร่ืองร2องเรียนได2ด2วยตนเอง  และมีการ
รายงานผลการดําเนินการหรือความก2าวหน2าเร่ืองร2องเรียนให2ผู2
ร2องเรียนทราบ  เช�น  ทางโทรศัพท�  ระบบออนไลน�   

การกํากับติดตาม รายงานผลการดําเนินงานรอบ  6  เดือนและรอบ  12  เดือน 
ส�วนงานรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน 
 



มาตรการท่ี  2 การปรับปรุงการทํางานให2มีประสิทธิภาพ 
แนวทางปฏิบัติ 1. องค�กรปกครองส�วนท2องถ่ิน  ควรดําเนินการจัดให2มีการอํานวย

ความสะดวกในการบริการประชาชนหรือผู2มาติดต�อ 
2. จัดทําระบบบริการเชิงรุก  จัดชุดบริการเคลื่อนท่ีให2บริการนอก

สถานท่ี  หรือการปรับขยายเวลาการให2บริการในช�วงพักเท่ียง 
3. มีการประเมินผลความพึงพอใจ  ณ  จุดให2บริการในรูปแบบท่ีง�าย

และสะดวกต�อผู2รับบริการและนําผลการประเมินมาวิเคราะห�  สรุป
รายงานให2ผู2บริหารหน�วยงานพิจารณาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและบริการ  รวมท้ังเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให2บุคลากร
และประชาชนทราบ 

4. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการปฏิบัติงานให2โปร�งใส  
มีประสิทธิภาพ  และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เช�น  การแจ2งเร่ือง
ร2องเรียนร2องทุกข�ผ�านระบบออนไลน� 
 

การกํากับติดตาม   รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการทุก ๆ  สิ้นป+งบประมาณ 
ส�วนงานผู2รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน 
 

มาตรการท่ี  3 ความโปร�งใสในการเปQดเผยข2อมูล 
แนวทางปฏิบัติ พัฒนาเว็บไซต�ของเทศบาลตําบลกะทูน  ให2มีความพร2อมในการเปQดเผย

ข2อมูลและนําเปQดเผยข2อมูลของหน�วยงานให2สาธารณชนทราบ  ดังน้ี 
1. ข2อมูลพ้ืนฐาน  ได2แก�  ข2อมูลพ้ืนฐาน  ข�าวประชาสัมพันธ�  การ

ปฏิสัมพันธ�ข2อมูล 
2. การบริหารงาน  ได2แก�  แผนดําเนินงาน  การปฏิบัติงาน  การ

ให2บริการ 
3. การบริหารเงินงบประมาณ  ได2แก� แผนการใช2จ�ายงบประมาณ

ประจําป+  การจัดซื้อจัดจ2างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได2แก�  นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  การดําเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ�การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

5. การส�งเสริมความโปร�งใสในหน�วยงาน  ได2แก�  การจัดการเร่ือง
ร2องเรียนการทุจริตและการเปQดโอกาสให2เกิดการมีส�วนร�วม   

การกํากบัติดตาม   รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการทุก ๆ  สิ้นป+งบประมาณ 
ส�วนงานผู:รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน 
 


