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  การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  
transparency  Assessment : ITA)  มีเจตนารมณ6เพื่อมุ�งหวังให:หน�วยงานภาครัฐได:ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร�งใสของหน�วยงานของตน  และมุ�งหวังให:หน�วยงานภาครัฐได:มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด:านคุณธรรมและ
ความโปร�งใสเพื่อให:เกิดธรรมาภิบาลในหน�วยงานภาครัฐ  มีการดําเนินงานท่ีมุ�งให:เกิดประโยชน6ต�อประชาชนและ
ส�วนรวมเป@นสําคัญ  และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน�วยงานภาครัฐ  ส�งผลให:หน�วยงาน
ภาครัฐสามารถบรรลุตามเปEาหมายที่กําหนดไว:ในแผนแม�บทภายใต:ยุทธศาสตร6ชาติ  ประเด็นท่ี  21  การต�อต:าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  (พ.ศ.  2561  -  2580) 

  รายงานฉบับนี้  ได:จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค6เพื่อวิเคราะห6ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  transparency  Assessment : ITA)  ในรอบปS
ที่ผ�านมา  (ปS  พ.ศ.  2563)  ประกอบด:วย  ประเด็นข:อบกพร�องหรือจุดอ�อนที่จะต:องแก:ไขโดยเร�งด�วน  ประเด็น
ที่จะต:องพัฒนาให:ดีข้ึน  แนวทางการนําผลการวิเคราะห6ไปสู�แนวทางการปฏิบัติของหน�วยงาน  ตลอดจน
ข:อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงานให:ดีข้ึน 

  ในการนี้  เทศบาลตําบลกะทูน  หวังเป@นอย�างยิ่งว�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�าคะแนนท่ีสูงข้ึนต�อไป    
 

เทศบาลตําบลกะทูน 
                                                                                                           มกราคม  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คํานํา 



1. หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการปEองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได:พัฒนา
เคร่ืองมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป@นมาตรการปEองกันการทุจริต และเป@นกลไกในการสร:างความ ตระหนักให:
หน�วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย�างโปร�งใสและมีคุณธรรม โดยใช:ชื่อว�า “การประเมิน คุณธรรม และความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปbจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ได:ถูกกําหนดเป@น กลยุทธ6 ที่สําคัญ
ของยุทธศาสตร6ชาติว�าด:วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ -  ๒๕๖๔)  ซ่ึงถือเป@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
เพื่อให:เกิดธรรมาภิบาลในหน�วยงานภาครัฐ  มีการดําเนินงานที่มุ�งให:เกิดประโยชน6ต�อประชาชนและส�วนรวมเป@น
สําคัญ  และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน�วยงานภาครัฐ  ส�งผลให:หน�วยงานภาครัฐ
สามารถบรรลุตามเปEาหมายท่ีกําหนดไว:ในแผนแม�บทภายใต:ยุทธศาสตร6ชาติ  ประเด็นท่ี  21  การต�อต:านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  (พ.ศ.  2561  -  2580) 

  เพื่อให:การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  ในปS  พ.ศ.  2564  เป@นไปด:วยความเรียบร:อย  เทศบาลตําบลกะทูน  จึง
ได:จัดทํารายงานการวิเคราะห6ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานในปSที่ผ�าน
มา  (ปS  พ.ศ.  2563)  ประกอบด:วย  ประเด็นข:อบกพร�องหรือจุดอ�อนท่ีจะต:องแก:ไขโดยเร�งด�วน  ประเด็นที่
จะต:องพัฒนาให:ดี ข้ึน  แนวทางการนําผลการวิเคราะห6ไปสู�แนวทางการปฏิบัติของหน�วยงาน  ตลอดจน
ข:อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงานให:ดีข้ึน 

2.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปูน  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  (อ3างอิงข3อมูลจากระบบ  ITAS  ป+  2563)  
   ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร�งใส ( ITA )  ของหน�วยงานเทศบาลตําบลกะทูน  มี
ค�าคะแนนเท�ากับ  83.44  คะแนน  อยู�ในระดับ  B  ประกอบด:วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง ๑๐ ตัวชี้วัด ได:แก� 
(๑) การปฏิบัติหน:าที่ (๒) การใช:งบประมาณ (๓) การใช:อํานาจ (๔) การใช:ทรัพย6สินของราชการ (๕) การแก:ไข
ปbญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดําเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทํางาน   
(9) การเปoดเผยข:อมูล และ (10) การปEองกันการทุจริต  โดยใช:วิธีประเมินผลจํานวน  3  เคร่ืองมือ  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 ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การเปoดเผยข:อมูล 97.78 
2 การปEองกันการทุจริต 93.75 
 3                                            การปฏิบัติหน:าที่ 91.44 
4 การใช:งบประมาณ 85.23 
5 การแก:ไขปbญหาการทุจริต 84.80 
6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 77.27 
7 การใช:อํานาจ 75.38 
8 การใช:ทรัพย6สินของราชการ 73.39 
9 คุณภาพการดําเนินงาน 68.16 
10 การปรับปรุงการทํางาน 59.80 

 
 
 
   เม่ือพิจารณาพบว�า  ตัวชี้วัดการเปoดเผยข:อมูล  ได:คะแนนเท�ากับ  97.78  ซ่ึงเป@นคะแนนสูงสุด  
รองลงมาคือ  ตัวชี้วัดกการปEองกันการทุจริต  ได:คะแนนเท�ากับ  93.75  และตัวชี้วัดท่ีได:คะแนนน:อยที่สุดในปS  
พ.ศ.  2563  คือตัวชี้วัดการปรับปรุงการทํางาน  ได:คะแนนเท�ากับ  59.80  จากข:อมูลสามารถสรุปได:ว�า    
จุดแข็ง  ของการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสของเทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปูน  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  คือ  การเปoดเผยข:อมูล  เป@นตัวชี้วัดท่ีมีจุดประสงค6เพื่อประเมินการเผยแพร�ข:อมูลที่เป@นปbจจุบัน
บนเว็บไซต6ของหน�วยงาน  เพื่อเปoดเผยข:อมูลต�างๆ  ของหน�วยงานให:สาธารณชนได:รับทราบใน  5  ประเด็น  คือ  
(1)  ข:อมูลพื้นฐาน  ได:แก�  ข:อมูลพื้นฐาน  ข�าวประชาสัมพันธ6  และการปฏิสัมพันธ6ข:อมูล  (2)  การบริหารงาน  
ได:แก�  แผนการดําเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และการให:บริการ  (3)  การบริหารเงินงบประมาณ  ได:แก�  แผนการ
ใช:จ�ายงบประมาณประจําปS  และการจัดซ้ือจัดจ:างหรือการจัดหาพัสดุ  (4)  การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  ได:แก�  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ได:แก�  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และ  (5)  การส�งเสริมความโปร�งใสในหน�วยงาน  ได:แก�  การจัดการ
เรื่องร:องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และการเปoดโอกาสให:เกิดการมีส�วนร�วม  ซ่ึงการเผยแพร�ข:อมูลใน

ประเด็นข:างต:นแสดงถึงความโปร�งใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหน�วยงาน  และ  จุดอ�อน  คือ  

การปรับปรุงการทํางาน  เป@นตัวชี้วัดท่ีประเมินจากการรับรู:ของผู:รับบริการ/ผู:มาติดต�อ/ผู:มีส�วนได:ส�วนเสีย
ภายนอก (EIT)  ขององค6กรปกครองส�วนทัองถ่ิน  ต�อการปรับปรุงระบบการทํางาน  ในประเด็นท่ีเก่ียวกับคุณภาพ
การปฏิบัติงานของเจ:าหน:าที่  หน�วยงานมีการปรับปรุงการให:บริการ  การนําเทคโนโลยีมาใช:ในการดําเนินงาน
เพื่อให:เกิดความสะดวกรวดเร็วและการสร:างกระบวนการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนเพื่อการปรับปรุงการ
ให:บริการ ซ่ึงประเด็นข:างต:นเห็นได:ว�าหน�วยงานต:องมีมาตรการลดข้ันตอนในการให:บริการ  เช�น  การให:บริการ  
ณ  จุดเดียว  การให:บริการด:วยระบบ  IT  รวมถึงจะต:องมีช�องทางให:ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของเจ:าหน:าท่ี 

 อันดับคะแนนการประเมินแยกรายตัวช้ีวัด 

การวิเคราะห�ข3อมูล 



 
     
  จากการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร�งใส ( ITA)  ของหน�วยงานเทศบาลตําบลกะทูน  มีประเด็น
ที่หน�วยงานควรพัฒนาและปรบัปรุงตามข:อเสนอแนะของหน�วยตรวจสอบ  รายละเอียดดังนี้ 
  

1.  การประเมินการรับรู3ของผู3มีส�วนได3ส�วนเสยีภายใน  (IIT) 
ประเด็นที่ควรพฒันา 

  ตัวช้ีวัด  การใช3ทรพัย�สินของราชการ 
การประเมิน 
ประเมินการรับรู3บุคลากรภายใน  (IIT)  ต�อการใช3ทรัพย�สินของราชการ  ในประเด็นที่เกี่ยวข3องกับพฤติกรรม
ของบุคลากรภายใน  ในการนําทรัพย�สินของราชการของหน�วยงานไปเปGนของตนเองหรือนําไปให3ผู3อ่ืน  และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย�สินของราชการ  ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน�วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน�วยงานซึ่งหน�วยงานจะต3องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  นอกจากน้ี  
หน�วยงานจะต3องมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช3ทรัพย�สินของราชการที่ถูกต3อง  เพ่ือเผยแพร�ให3
บุคลากรภายในได3ทราบและนําไปปฏิบัติ  รวมไปถึงหน�วยงานจะต3องมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช3
ทรัพย�สินของราชการของหน�วยงานด3วย 
ข3อเสนอแนะ 
หน�วยงานต3องจัดทําคู�มือและระเบียบการใช3ทรัพย�สินของราชการ  สร3างระบบการกํากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน  และการลงโทษอย�างเคร�งครัด 
 

2.  การประเมินการรับรู3ของผู3มีส�วนได3ส�วนเสยีภายนอก  (EIT)   
ประเด็นที่ควรพฒันา 

ตัวช้ีวัด  การปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
การประเมิน 
ประเมินจากการรับรู3ของผู3รับบริการ/ผู3มาติดต�อ/ผู3มีส�วนได3ส�วนเสียภายนอก (EIT)  ขององค�กรปกครอง
ส�วนทัองถ่ิน  ต�อการปรับปรุงระบบการทํางาน  ในประเด็นที่เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ3าหน3าที่  
หน�วยงานมีการปรับปรุงการให3บริการ  การนําเทคโนโลยีมาใช3ในการดําเนินงานเพื่อให3เกิดความสะดวก
รวดเร็วและการสร3างกระบวนการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนเพ่ือการปรับปรุงการให3บริการ ให3ความสําคัญ
กับการปรับปรุงการดําเนินงานให3มีความโปร�งใสมากขึ้น 
ข3อเสนอแนะ 
สร3างกระบวนการปรึกษาหารือระหว�างผู3บริหารและบุคลากรเพ่ือร�วมกันทบทวนปRญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานอย�างเปGนระบบ  และส�งเสริมให3ผู3รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือให3คําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให3บริการได3โดยสะดวก  ที่สําคัญ  ต3อง
มีการพัฒนาทักษะ  ความรู3ความสามารถของบุคลากรผู3ดูแลเว็บไซต�ของหน�วยงานในการปรับปรุงระบบให3
ทันสมัยและมีการติดต�อสื่อสารผ�านเว็บไซต�ได3อย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

 

ประเด็นที่ต3องพฒันาตามข3อเสนอแนะ 



ข3อเสนอแนะสู�การกําหนดมาตรการเพือ่ขับเคลื่อนการส�งเสริมคณุธรรม 
และความโปร�งใสภายในหน�วยงานให3ดีข้ึน 

 

มาตรการท่ี  1 การใช3ทรพัยากรของราชการ 
แนวทางปฏิบัต ิ หน�วยงานต3องจัดทําข3อตกลงหรือประกาศให3บุคลากรทราบถึงนโยบายการ

ไม�นําทรัพย�สินของหน�วยงานไปใช3ประโยชน�ส�วนตัว  มีการจัดทําคู�มือและ
ระเบียบการใช3ทรัพย�สินของราชการ  สร3างระบบการกํากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน  และการลงโทษอย�างเคร�งครัด 

การกํากับติดตาม รายงานผลการดําเนินงานรอบ  6  เดือนและรอบ  12  เดือน 
ส�วนงานรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน 
 

มาตรการท่ี  2 การปรับปรุงการทํางานให3มีประสิทธิภาพ 
แนวทางปฏิบัต ิ 1. องค�กรปกครองส�วนท3องถิ่น  ควรดําเนินการจัดให3มีการอํานวย

ความสะดวกในการบริการประชาชนหรือผู3มาติดต�อ 
2. จัดทําระบบบริการเชิงรุก  จัดชุดบริการเคลื่อนที่ให3บริการนอก

สถานที่  หรือการปรับขยายเวลาการให3บริการในช�วงพักเที่ยง 
3. มีการประเมินผลความพึงพอใจ  ณ  จุดให3บริการในรูปแบบที่ง�าย

และสะดวกต�อผู3รับบริการและนําผลการประเมินมาวิเคราะห�  สรุป
รายงานให3ผู3บริหารหน�วยงานพิจารณาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและบริการ  รวมทั้งเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให3บุคลากร
และประชาชนทราบ 

4. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการปฏิบัติงานให3โปร�งใส  
มีประสิทธิภาพ  และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เช�น  การแจ3งเรื่อง
ร3องเรียนร3องทุกข�ผ�านระบบออนไลน� 
 

การกํากับติดตาม   รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการทุก ๆ  ส้ินป+งบประมาณ 
ส�วนงานผู3รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน 
 

มาตรการท่ี  3 ด3านการปTองกันการทุจริต 
แนวทางปฏิบัต ิ ผู3บริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคําม่ันสัญญาว�า  จะปฏิบัติงานด3วยความ

ซื่อสัตย�สุจริต  โปร�งใส  และเปGนไปตามหลักธรรมาภิบาล  มีการจัดทํา
แผนปฏิบิตการปTองกันแก3ไขการทุจริตประจําป+ให3ชัดเจน  และเผยแพร�ต�อ
สาธารณะ  พร3อมทั้งจัดทํามาตรการภายในต�างๆ  เพ่ือปTองกันการทุจริต  
รวมถึงการให3กลุ�มองค�กรชุมชนมีส�วนร�วมในการปTองกันการทุจริต     

การกํากับติดตาม   รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการทุก ๆ  ส้ินป+งบประมาณ 
ส�วนงานผู:รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน 
 


