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รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
  เทศบาลตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูม ิ

บทสรุปผูบริหาร 

จากผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบานเพชร  
อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  มีคะแนนรวม ๗๗.๑๓ คะแนน  ซ่ึงอยู ในระดับผลการประเมิน B                    
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) พบวา  ผลคะแนนของ            
ตัวชี้วัดท่ี ๒  การใชงบประมาณ ในประเด็นการประเมิน ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของ
หนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด  มีคาคะแนนต่ําสุด เทากับ ๕๗.๑๔ คะแนน  ซ่ึงควรสรางการรับรูของบุคคล
ภายในหนวยงานตอการดําเนินการตางๆ ของหนวยงานของตน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการแผนการใชจาย
งบประมาณ ของเทศบาลใหมากข้ึน 

๒. ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) พบวา  ผลคะแนนของ
ตัวชี้วัดท่ี  ๘  การปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็น หนวยงานท่ีทานติดตอ  เปดโอกาสใหผูรับบริการผูมา
ติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวนเสีย  เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน
ใหดีข้ึน  มากนอยเพียงใด  มีคาคะแนนต่ําสุด  เทากับ ๗๓.๑๐  คะแนน  ซ่ึงควรสรางการรับรูของผูรับบริการท่ีมี
ตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการอยางประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ  จึงควรดําเนินการดังนี้  

๒.๑ คุณภาพการดําเนินงาน  ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและข้ันตอนการใหบริการงานดาน
ตางๆ อยางท่ัวถึงและสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรูเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 

๒.๒ ประสิทธิภาพการสื่อสาร  จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของ
หนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยาง
ชัดเจนและตอเนื่อง 

๒.๓ การปรับปรุงระบบการทํางาน  สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากร
เพ่ือรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  และสงเสริมให
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก 

๓. ผลการประเมินตามแบบสํารวจดานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) เปนการเปดเผยขอมูล
พ้ืนฐานตางๆ ท่ีเปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอ
การเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการปองปรามการทุจริตโดยมีมาตรการท่ีเปนรูปธรรม  จึงควรดําเนินการดังนี้ 

๓.๑ การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  ประกอบดวย
ขอมูลดานการบริหารงานท่ัวไป  งบประมาณการจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล  
รวมท้ังขาวประชาสัมพันธ  และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  และการใหบริการ 
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ผานระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย            
ทุกชวงเวลา ท้ังนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง 

๓.๒ การปองกันการทุจริต  จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน  ITA  กอนจะศึกษา
และวิเคราะหผลการประเมินของปท่ีผานมาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  จากนั้นจัดทําแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  ท่ีสําคัญตองมี
การพัฒนาทักษะ  ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัย
และมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

หลักการและเหตุผล   

 สํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต  และเปนกลไกในการสรางความตระหนักให
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔)  ซ่ึงถือเปนการยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานนของหนวยงาน
ภาครัฐใหเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก  ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดําเนินการ  โดยมุงหวังให
หนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หนวยงานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงของเทศบาลตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  
จังหวัดชัยภูมิ 

 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ของเทศบาลตําบลบานเพชร  อําเภอ
บําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  โดยภาพรวมไดคะแนน  รอยละ ๗๗.๑๓  คะแนน  ระดับผลการประเมิน  อยูใน
ระดับ B ซ่ึงคะแนนสูงสุดตามตัวชี้วัด  มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี   ไดคะแนนเทากับรอยละ  ๙๙.๙๓ 
๒. ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต  ไดคะแนนเทากับรอยละ  ๙๙.๙๓ 
๓. ตัวชี้วัดการใชอํานาจ   ไดคะแนนเทากับรอยละ  ๙๙.๖๐ 
๔. ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน  ไดคะแนนเทากับรอยละ  ๙๑.๔๘ 
๕. ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ   ไดคะแนนเทากับรอยละ  ๙๐.๓๗ 
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๖. ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ  ไดคะแนนเทากับรอยละ  ๘๙.๐๐ 
๗. ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล   ไดคะแนนเทากับรอยละ  ๘๖.๐๐ 
๘. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  ไดคะแนนเทากับรอยละ  ๘๑.๓๙ 
๙. ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทํางาน  ไดคะแนนเทากับรอยละ  ๗๖.๕๙ 
๑๐. ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต  ไดคะแนนเทากับรอยละ  ๓๑.๒๕ 

สรุปการประเมิน 

 จากผลการประเมินจะเห็นไดวา  จุดแข็งท่ีหนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ ๑๐๐  คือ  ตัวชี้วัด
การปองกันการทุจริต  และตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี  การเปดเผยขอมูล  การปรับปรุงการทํางาน  การแกไขปญหา
การทุจริต  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  คุณภาพการทํางาน  อยูในระดับท่ีดีมาก  มีชวงคะแนนตั้งแต  ๙๐.๓๗ – 
๙๙.๙๓  คะแนน  สวนตัวชี้วัดท่ีตองปรับปรุง  และมีคะแนนต่ํากวา  ๙๐  คะแนน  อยู ๕ ตัวชี้วัด  มีชวงคะแนน
ตั้งแต  ๓๑.๒๕ – ๘๙.๐๐  คะแนน  ซ่ึงตองไดรับการปรับปรุงแกไขตอไป 

 

การวิเคราะหผลการประเมิน 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  (ITA)  ของเทศบาลตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จ
ณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นถึง
จุดแข็ง  และจุดออนท่ีตองพัฒนา  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑. จุดแข็ง  (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ ๙๐)  มีจํานวน  ๕  ตัวช้ีวัด 

(๑)  ตัวชี้วัดท่ี ๑  การปฏิบัติหนาท่ี  ไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๙.๙๓  เปนคะแนนจากตัวชี้วัดท่ีมี
วัตถุประสงค  จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนใน
หนวยงานของตนเอง  ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปรงใส  
ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด  และจะตองเปนไปอยางเทาเทียม
กัน  ไมวาจะเปนผูมาติดตอท่ัวไปหรือผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนการสวนตัว  รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงม่ัน  
เต็มความสามารถ  และมีความรับผิดชอบตองานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(๒) ตัวชี้วัดท่ี ๕  การแกไขปญหาการทุจริต  ไดคะแนนเทากับรอยละ  ๙๙.๙๓  เปนคะแนนจาก
ตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค  จากการประเมินการรับรูของบุคคลกรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของ
หนวยงานในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดย
หนวยงานมีการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตได
อยางเปนรูปธรรม 

(๓) ตัวชี้วัดท่ี  ๓  การใชอํานาจ  ไดคะแนนเทากับ  รอยละ ๙๙.๖๐  เปนคะแนนจากตัวชี้วัดท่ีมี
วัตถุประสงค  จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาเพ่ือให
สิทธิประโยชนตางๆ  ซ่ึงจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ  รวมถึงการใชอํานาจสั่งการให
ผูใตบังคับบัญชาทําในธุระสวนตัวและผูบังคับบัญชาหรือทําในสิ่งท่ีไมถูกตอง 
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(๔) ตัวชี้วัดท่ี  ๖  คุณภาพการดําเนินงาน  ไดคะแนนเทากับ  รอย  ๙๑.๔๘  เปนคะแนนจาก
ตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค  จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทํางาน  ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงานท้ังการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน  รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
ดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมา
ติดตอ  เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย 

(๕) ตัวชี้วัดท่ี  ๒  การใชงบประมาณ  ไดคะแนนเทากับ  รอยละ  ๙๐.๓๗  เปนคะแนนจาก
ตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค  จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตางๆ ของ
หนวยงานของตนเอง  ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใชจายเงินงบประมาณ  นับต้ังแตการจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใส  ไปจึงถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา
เปนไปตามวัตถุประสงค  และไมเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง  การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่อง
ตางๆ  เชน  คาทํางานลวงเวลา  คาวัสดุอุปกรณหรือคาเดินทาง  ฯลฯ  ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและ
การตรวจรับพัสดุดวย  นอกจากนี้   ยังใหความสําคัญ กับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวม                    
ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 

 
๒. จุดออนท่ีตองปรับปรุงแกไข  (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๙๐)  จํานวน  ๕  ตัวช้ีวัด 

(๑) ตั วชี้ วั ด ท่ี  ๔  การใช ท รัพ ย สิ น ของราชการ  ได ค ะแนน เท า กับ  ร อยละ  ๘ ๙ .๐ ๐                  
เปนคะแนนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตางๆ ของหนวยงานของตนเอง  
ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือนําไปใหกับผูอ่ืนและ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการ  ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหนวยงาน  ซ่ึงหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก  หนวยงาน
จะตองมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตองเพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายในได
รับทราบและนําไปปฏิบัติรวมถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของทางราชการ
ของหนวยงานดวย 

(๒) ตัวชี้วัดท่ี  ๙ การเปดเผยขอมูล  ไดคะแนนเทากับ  รอยละ ๘๖.๐๐  เปนคะแนนการประเมิน
จากการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงานเพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชน
ไดทราบใน  ๕  ประเด็น  คือ  (๑) ขอมูลพ้ืนฐาน  ไดแกขอมูลพ้ืนฐาน  ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธ
ขอมูล (๒) การบริหารงาน  ไดแก  แผนดําเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และการใหบริการ (๓) การบริหารเงิน
งบประมาณ  ไดแก  แผนการใชจายงบประมาณประจําป  และการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ไดแก  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (๕) การสงเสริมความโปรงใสใน
หนวยงาน  ไดแก  การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  ซ่ึงการเผยแพร
ขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงในในการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน   

(๓) ตัวชี้วัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ไดคะแนนเทากับ  รอยละ ๘๑.๓๙  เปนคะแนนจาก
ตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน
ตอประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆตอสาธารณชน 
ผานชองทางท่ีหลากหลาย  สามารถเขาถึงไดงาย  และไมซับซอน  โดยขอมูลท่ีเผยแพรจะตองครบถวนและ               
เปนปจจุบัน  รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ  ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสีย  สามารถสงคําติชมหรือ 
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ความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานการใหบริการ  นอกจากนี้  ยังประเมินการรับรูเก่ียวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมา
ติดตอสามารถรองเรียนทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย 

(๔) ตัวชี้วัดท่ี  ๘  การปรับปรุงการทํางาน  ไดคะแนนเทากับ  รอยละ ๗๖.๕๙  เปนคะแนน                 
จากตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค  จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวนเสีย        
ของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทํางาน  ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน                
ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและกระบวนการทํางานหนวยงานใหดียิ่งข้ึน  รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชใน            
การดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมา
ติดตอ  เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย 

(๕) ตัวชี้วัดท่ี ๑๐  การปองกันการทุจริต  ไดคะแนนเทากับ  รอยละ  ๓๑.๒๕  เปนคะแนนจาก
การเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน  เพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนได
ทราบใน  ๒  ประเด็นคือ  (๑) การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต  ไดแก  เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร  การ
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต  การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตและ (๒) มาตรการภายในเพ่ือการปองกันการทุจริต  ไดแก  มาตรการภายในเพ่ือเสริมสรางความโปรงใส
และปองกันการทุจริต ซ่ึงเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของหนวยงานท่ีจะปองกันการ
ทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได   

ขอเสนอแนะและแนวทางปรับปรุง 

จากผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบานเพชร  
อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  มีคะแนนรวม ๗๗.๑๓ คะแนน  ซ่ึงอยู ในระดับผลการประเมิน B                    
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  (IIT)  หนวยงานจะตองกําหนดหนาท่ีของผูดูแล
ระบบเปนลายลักษณอักษรจากผูบริหาร  และแยกภาระหนาท่ีออกเปนสวนๆ โดยมอบหมายใหเจาหนาท่ี
รับผิดชอบเปนสวนๆ ไป  เพ่ือตัดปญหาการทํางานซํ้าซอนหรือเก่ียงงาน  และจัดโครงการฝกอบรมแบบเขมขนเนน
การปฏิบัติ  และสรางทัศนคติท่ีดีตอการประเมินเพ่ือใหผูดูแลระบบสามารถเขาใจ  ทําได  และแกปญหาเฉพาะ
หนาได  ซ่ึงผูบริหารของ  อปท.  ควรเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอน  คอยใหขอเสนอแนะ  ทบทวน  และปรับปรุง
เนื่องจากผลงานท่ีไดจะใชอางอิงในผลการปฏิบัติงานของผูบริหารดวย   

๒. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) จัดใหมีการเผยแพรชองทางในการประเมิน
ความถึงพอใจในการบริการของหนวยงาน  อปท.  ท่ีชัดเจนและเปดกวางใหผูมีสวนเสียภายนอกสมารถเขาถึงได
โดยสะดวก  ท้ังการประเมินโดยแบบประเมินเปนกระดาษ  แบบประเมินออนไลน  และการสัมภาษณ                      
มีการกระตุนใหผูรับบริการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ  ตลอดจนรองเรียนในเรื่องตางๆ ท่ีอยูภายในมุมมอง
ของผูรับบริการ  มีการเก็บขอมูล  รายชื่อและชองทางติดตอผูรับบริการอยางครบถวน  นอกจากนี้  ควรมีการ
วิเคราะหผลการประเมินเพ่ือสรางกราฟแมงมุม (Spider chart)  ใหสามารถวิเคราะหภาพรวมของการใหบริการ  และ
นําจุดแข็ง  จุดออน  มาสรางการวิเคราะหท่ีมีรายละเอียดมากข้ึนตอไป 

๓. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  ควรมีการทําความเขาใจกับรายละเอียดของแตละ
ตัวชี้วัดกอนจะดําเนินการเตรียมขอมูลตางๆ  หนวยงานยังไมเขาใจรายละเอียดของแตละตัวชี้วัด  จึงทําใหเตรียม
ขอมูลและองคประกอบดานขอมูลไมสอดคลองกับตัวชี้วัด 
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มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน 

 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 

๑ . ให ค วาม รู เรื่ อ งการป ระ เมิ น
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

รณรงคใหความรูเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
ผานสื่อสังคมออนไลน หรือ สื่อ
สารสนเทศของหนวยงาน 

หนวยตรวจสอบ
ภายใน / สํานัก
ปลัด 

รายงาน
ความกาวหนา
และสรุปผล  ณ  
สิน้ปงบประมาณ 

๒. ควรมีมาตรการลดข้ันตอนในการ
ใหบริการ 

ควรปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือลด
ข้ันตอนในการใหบริการและการ
ใหบริการ ณ จุดเดียว และเพ่ิมการ
ใหบริการโดยใชระบบ IT และเปด
ชองทางแสดงความคิดเห็นในการ
เสนอแนะการปฏิ บั ติ งานของ
เจาหนาท่ี 

ทุกกอง 

๓. ควรมีนโยบายดานความโปรงใส
ในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

ดานความโปรงใสในการดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางควรใช เว็บไซตของ
หนวยงานในการดําเนินการเปน
หลัก  ซ่ึงจะเปนแนวทางท่ีดีท่ีสุด 
เพ่ือปองกันการดําเนินงานในดาน
การทุจริต 

กองคลัง 

๔.  ผูบริหารหนวยงานควรแสดง
น โยบ าย เจตจํ าน งว าควร มีก าร
กําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน  
หรือโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือพัฒนา
หนวยงานใหมีคุณธรรมและความ
โปรงใสครอบคลุมตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดํ าเนินงานของหน วยงาน
ภาครัฐในแตละดาน 

ผู บ ริห ารหน วย งานควรแสด ง
นโยบายเจตจํานงวาจะบริหารงาน
ดวยความซ้ือสัตยสุจริต  มีการ
กํ า ห น ด น โย บ า ย  ม า ต ร ก า ร 
แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม
และความโปรงในในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐในแตละดาน 
ท้ังตอเจาหนาท่ีหนวยงานโดยชี้แจง
ใ ห รั บ ท ร า บ จ า ก ก ร ะ ชุ ม 
หนั งสื อ เวี ยนห รือติ ดป ระกาศ
ภายในและตอสาธารณชนผานทาง
เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 

สํานักปลัด / กอง
คลัง 

 
 



-๘- 
 
 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 

๕. การดําเนินงาน - จัดทําข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน / การใหบริการอยาง
ชัดเจน  

- สรางจิตสํานึกใหแกพนักงานใน
หนวยงาน 

- ใหบริการตอผูรับบริการ หรือผูมา
ติดตออยางเทาเทียมกัน ไมเลือก
ปฏิบัติ  
- ใหขอมูลผูมารับบริการหรือผูมา
ติดตออยางถูกตอง ตรงไปตรงมา 
ไมปดบังขอมูล 

ทุกกอง รายงาน
ความกาวหนาและ
สรุปผล  ณ  สิ้น
ปงบประมาณ 

๖. การเผยแพรขอมูลขาวสาร เผ ย แ พ ร ผ ล ง าน ห รื อ ข อ มู ล ท่ี
สาธารณชนควรรับทราบอยาง
ชัดเจน การเผยแพรขอมูลถึงไดงาย
ไม ซั บ ซ อ น  แ ล ะ มี ช อ ง ท า ง
หลากหลาย สรางการรับรูใหผูมา
ติดตอหรือผู รับบริการสามารถ
แสดงความคิดเห็น ติชม รองเรียน
ตอการทุ จริตของเจ าหน า ท่ี ใน
หนวยงานได 

สํานักปลัด 

 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓  ของเทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค 
จังหวัดชัยภูมิ มีคาคะแนนเทากับ ๗๗.๑๓ คะแนน  ซ่ึงอยูในระดับผลการประเมิน B เพ่ือใหผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ และเพ่ือใหมีคา
คะแนนท่ีสูงข้ันและเปนไปตามมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดี
มากยิ่งข้ึน  ตามมาตรการท่ีไดกําหนดไวขางตน  ดังตอไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
 

ผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน
ของเทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูม ิ

 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ 

สถานการณดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว 

๑. ใหความรูเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ 

รณ ร งค ให ค ว า ม รู เ รื่ อ ง ก า ร
ป ระ เมิน คุณ ธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ  ผานสื่อสังคม
ออนไลน หรือ สื่อสารสนเทศของ
หนวยงาน 

   

๒. มาตรการลดข้ันตอนในการ
ใหบริการ 

ควรปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือลด
ข้ันตอนในการใหบริการและการ
ใหบริการ ณ จุดเดียว และเพ่ิม
การใหบริการโดยใชระบบ IT และ
เปดชองทางแสดงความคิดเห็นใน
การเสนอแนะการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี 

   

๓. นโยบายดานความโปรงใส
ในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

ด า น ค ว า ม โป ร ง ใ ส ใน ก า ร
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางควรใช
เว็บ ไซตของหน วยงานในการ
ดําเนินการเปนหลัก  ซ่ึงจะเปน
แนวทางท่ีดีท่ีสุด เพ่ือปองกันการ
ดําเนินงานในดานการทุจริต 

   

๔.  ผูบริหารหนวยงานควร
แสดงนโยบายเจตจํานงวาควรมี
การกําหนดนโยบาย มาตรการ 
แผ น งาน   ห รื อ โค ร งก าร /
กิจกรรม  เพ่ือพัฒนาหนวยงาน
ใหมีคุณธรรมและความโปรงใส
ครอบคลุมตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐในแตละดาน 

ผูบริหารหน วยงานควรแสดง
น โ ย บ า ย เ จ ต จํ า น ง ว า จ ะ
บริหารงานดวยความซ้ือสัตย
สุจริต  มีการกําหนดนโยบาย 
ม า ต ร ก า ร  แ ผ น ง า น  ห รื อ
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
หนวยงานใหมีคุณธรรมและความ
โปรงในในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐในแตละดาน ท้ัง
ตอเจาหนาท่ีหนวยงานโดยชี้แจง 

   



 


