
 

 

 

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงาน 

เทศบาลต าบลบุญทัน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

ค าน า 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity 
and Transparency Assessment: ITA) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามมติรัฐมนตรี ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ
และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้แนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามส านักงาน ป.ป.ช.  

 เทศบาลต าบลบุญทันได้เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับผล
การประเมินอยู่ในระดับ B และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ส านักงาน
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงได้น าผลการประเมิน ITA  ในปีพ.ศ. 2564 มาวิเคราะห์ประเด็น
ที่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในองค์กรต่อไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบุญทัน 

 1. ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity 
and Tranisparency Assessment ITA) ก าหนดขึ้นเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ของชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 โดยค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้าน โดยใช้แนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดจ านวน 10 ตัวชีว้ัด 3 เครื่องมือการประเมินผล 
เทศบาลต าบลบุญทัน ก าหนดตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด 3 เครื่องมือ การวัดการประเมินผล เกณฑ์การ
ประเมิน 7 ระดับ และเป้าหมายการผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 85 คะแนน ดังนี้ 

 1) ตัวชี้วัด จ านวน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
   ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
   ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
   ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
   ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
   ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
   ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 
   ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล 
   ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 2) เครื่องมือการวัดผลการประเมิน จ านวน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
   1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) 
   2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT) 
   3) แบบวัดตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
   3) เกณฑ์คะแนนการประเมิน 7 ระดับ ได้แก่ 

คะแนน ระดับ 
95.00 -100 AA 
85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 54.99 D 
50.00 – 54.99 E 
0- 49.99 F 
 



3. ความเห็นเพิ่มเติม 

 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA จากการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีต่อเทศบาลต าบลบุญทัน 

 จากเป้าหมาย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ที่ก าหนดให้หน่วยงานเข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 

แบบวัด IIT  

 เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณ
และทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบและปฏิบัติและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด าเนินการ ดังนี้ 

 1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้ที่รับผิดชอบใน
การให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ที่มาติดต่อรับบริการ ณ จุด
ให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามคุณธรรมและความสามารถ 

 2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุก
ภาคส่วนตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 

 3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่ง และ
เกณฑ์การประเมินอย่างเปิดเผย รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น 

 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบ
การก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งคัด 

 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสูดของ
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถโดยจัดท ามาตรการป้องกัน
และมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่าและสะดวก 

 

 

 



แบบวัด EIT 

 เป็นการประเมินรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด าเนินการดังนี้ 

 1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและข้ันตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ 
อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

 2) ประสิทธิภาพของการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไชต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และการมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 

 3) การปรับปรุงการท างาน ร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือ
ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการได้โดยสะดวก 

4. วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของเทศบาลต าบลบุญทันรวมถึงประเด็นที่ต้องพัฒนา 

 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาให้ดีขึ้น เทศบาลต าบลบุญทันจึงเห็นควรปรับปรุงคุณภาพเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดตามตามระเบียบปฏิบัติกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฎิบัติ ทั้งในด้านคุณภาพการ
ด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบงาน 


