
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงาน 

การวิเคราะหผลการประเมินคณุธรรม และความโปรงใส 

ในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครฐั 
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  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity  and  

transparency  Assessment : ITA)  มีเจตนารมณเพ่ือมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดยกระดับคุณธรรมและความ

โปรงใสของหนวยงานของตน  และมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและ

ความโปรงใสเพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ  มีการดําเนินงานที่มุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและ

สวนรวมเปนสําคัญ  และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ  สงผลใหหนวยงาน

ภาครัฐสามารถบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นที่  21  การตอตาน

การทุจรติและประพฤติมิชอบ  (พ.ศ.  2561  -  2580) 

  รายงานฉบับนี้  ไดจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity  and  transparency  Assessment : ITA)  ในรอบป

ที่ผานมา  (ป  พ.ศ.  2564)  ประกอบดวย  ประเด็นขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน  ประเด็น

ที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น  แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูแนวทางการปฏิบัติของหนวยงาน  ตลอดจน

ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น 

  ในการนี้  เทศบาลตําบลกะทูน  หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะสามารถยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนขอมูลในการปรับปรุง
การดําเนินงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  (Good  governance)  สะทอนถึงภาพลักษณเชิงบวกใหกับ
หนวยงาน  และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต  (Corruption  Perception  Index  : CPI) ของ
ประเทศไทยใหมีอันดับและคาคะแนนที่สูงขึ้นตอไป    
 

เทศบาลตําบลกะทูน 
                                                                                                           มกราคม  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คํานํา 



1. หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความ ตระหนักให

หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมิน คุณธรรม และความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปจจุบัน

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปน กลยุทธ ที่สําคัญ

ของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ -  ๒๕๖๔)  ซึ่งถือเปน

การยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐใหเปน 

“มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก”  โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ

หนวยงานของตน และมุงใหหนวยงานภาครัฐไดมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและความโปรงใส

เพือ่ใหเกิดธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ  มีการดําเนินงานที่มุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสวนรวมเปน

สําคัญ  และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ  สงผลใหหนวยงานภาครัฐ

สามารถบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นที่  21  การตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ  (พ.ศ.  2561  -  2580) 

  เพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA)  ในป  พ.ศ.  2565  เปนไปดวยความเรียบรอย  เทศบาลตําบลกะทูน  จึง

ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานในปที่ผาน

มา  (ป  พ.ศ.  2564)  ประกอบดวย  ประเด็นขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน  ประเด็นที่

จะตองพัฒนาใหดีขึ้น  แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูแนวทางการปฏิบัติของหนวยงาน  ตลอดจน

ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น 

2.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปูน  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  (อางอิงขอมูลจากระบบ  ITAS  ป  2564)  

   ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส ( ITA )  ของหนวยงานเทศบาลตําบลกะทูน  มี

คาคะแนนเทากับ  88.344  คะแนน  อยูในระดับ  A  ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ไดแก 

(๑) การปฏิบัติหนาที่ (๒) การใชงบประมาณ (๓) การใชอํานาจ (๔) การใชทรัพยสินของราชการ (๕) การแกไข

ปญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดําเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทํางาน   

(9) การเปดเผยขอมูล และ (10) การปองกันการทุจริต  โดยใชวิธีประเมินผลจํานวน  3  เครื่องมือ  ไดแก  แบบ

วัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเผยแพรขอมูลสาธารณะ (OIT)   

     

 

                                             

 

 



 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 การปองกันการทุจริต 100.00 
2 การเปดเผยขอมูล 93.78 
 3                                            การปฏิบัติหนาที่ 91.20 
4 การปรับปรุงการทํางาน 86.59 
5 การใชงบประมาณ 82.25 
6 การแกไขปญหาการทุจริต 85.00 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.93 
8 คุณภาพการดําเนินงาน 79.80 
9 การใชอํานาจ 74.51 
10 การใชทรัพยสินของทางราชการ 71.62 

 

 

 

เมื่อพิจารณาพบวา  ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต  ไดคะแนนเทากับ  100  ซึ่งเปนคะแนนสูงสุด  
รองลงมาคือ  ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล  ไดคะแนนเทากับ  93.78  และตัวชี้วัดที่ไดคะแนนนอยที่สุดในป  พ.ศ.  

2564  คือตัวชี้วัดใชทรัพยสินของราชการ  ไดคะแนนเทากับ  71.62  จากขอมูลสามารถสรุปไดวา    จุดแข็ง  
ของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  คือ  
ก า ร ป อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต  เ ป น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร ข อ มู ล 
ที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ 
ใน 2 ประเด็น คือ (1 )  การดํ า เนินการ เพื่ อปองกันการทุจริต  ไดแก  เจตจํ านงสุจริตของผู บริหาร  
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและ
ปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงการใหความสําคัญตอผลการประเมินเพื่อนําไปสู
การจัดทํามาตรการสงเสริมความโปรงใสภายในหนวยงาน และมีการกํากับติดตามการนําไปสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม  และ  จุดออน  คือ  การใชทรัพยสินของราชการ เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรู
ของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคลากร
ภายใน ในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือนําไปใหผูอื่น และพฤติกรรมในการขอ
ยืมทรัพยสินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่ง
หนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีการจัดทํา
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไป
ปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 
 

 

 

 

 

 อันดับคะแนนการประเมินแยกรายตัวชี้วัด 

การวิเคราะหขอมูล 



 

     

  จากการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส ( ITA)  ของหนวยงานเทศบาลตําบลกะทูน  มีประเด็น

ที่หนวยงานควรพัฒนาและปรับปรุงตามขอเสนอแนะของหนวยตรวจสอบ  รายละเอียดดังนี้ 
  

1.  การประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  (IIT) 
ประเด็นที่ควรพฒันา 

  ตัวชี้วัด  การใชทรพัยสินของราชการ 
การประเมิน 
ประเมินการรับรูบุคลากรภายใน  (IIT)  ตอการใชทรัพยสินของราชการ  ในประเด็นที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
ของบุคลากรภายใน  ในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือนําไปใหผูอื่น  และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการ  ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหนวยงานซึง่หนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  นอกจากนี้  
หนวยงานจะตองมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง  เพื่อเผยแพรให
บุคลากรภายในไดทราบและนําไปปฏิบัติ  รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช
ทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 

ขอเสนอแนะ 
หนวยงานตองจัดทําคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ  สรางระบบการกํากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน  และการลงโทษอยางเครงครัด 
 

2.  การประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  (EIT)   
ประเด็นที่ควรพฒันา 

ตัวชี้วัด  คุณภาพการดาํเนินงาน 
การประเมิน 

ประเมินจากการรับรูของผูรับบริการ/ผูมาติดตอ/ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)  เปนตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการ
คุณภาพการดําเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึง
จะตองใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ใหบริการของหนวยงานแกรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน
เสียอยางตรงไปตรงมาไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล ซึ่งสะทอนถึงการปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรม ประเมิน
การรับรูเกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานที่จะตองคํานึงถึงประโยชนของ
ประชาชนและสวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 
 

ขอเสนอแนะ 
สงเสริมและเสริมสรางใหเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไว
อยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ คํานึงถึงประโยชนของประชาชนและ
สวนรวมเปนหลัก 

ประเด็นที่ตองพฒันาตามขอเสนอแนะ 



ขอเสนอแนะสูการกําหนดมาตรการเพือ่ขับเคลื่อนการสงเสรมิคุณธรรม 
และความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น 

 

มาตรการที่  1 การใชทรัพยากรของราชการ 
แนวทางปฏิบัติ หนวยงานตองจัดทําขอตกลงหรือประกาศใหบุคลากรทราบถึงนโยบายการ

ไมนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชประโยชนสวนตัว  มีการจัดทําคูมือและ
ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ  สรางระบบการกํากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน  และการลงโทษอยางเครงครัด 

การกํากับติดตาม รายงานผลการดําเนินงานรอบ  6  เดือนและรอบ  12  เดือน 
สวนงานรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน 
 

มาตรการที่  2 คุณภาพการดําเนินงาน 

แนวทางปฏิบัติ 1. มีการประเมินผลความพึงพอใจ  ณ  จุดใหบริการในรูปแบบที่งาย
และสะดวกตอผูรับบริการและนําผลการประเมินมาวิเคราะห  สรุป
รายงานใหผูบริหารหนวยงานพิจารณาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและบริการ  รวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากร
และประชาชนทราบ 

2. จัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ใหกับเจาหนาที่  
 

การกํากับติดตาม   รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการทุก ๆ  สิ้นปงบประมาณ 
สวนงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน 
 

มาตรการที่  3 ดานการเปดเผยขอมูล 
แนวทางปฏิบัติ หนวยงานจะตองคงสภาพเว็ปไซตหลักของหนวยงานใหสาธารณชนสามาถ

เขาถึงไดทุกชวงเวลาและจัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับ  ขอมูลพื้นฐาน  การ
บริหารงาน  การบริหารเงินงบประมาณ  การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและการสงเสริมความโปรงใส  เผยแพรบนเว็ปไซตของสํานักงาน
อยางถูกตองและครบถวน     

การกํากับติดตาม   รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการทุก ๆ  สิ้นปงบประมาณ 
สวนงานผูรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน 
 


