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ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อน การประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                      
ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพของ การป้องกันการทุจริตเชิงรุก รวมถึงให้ความส าคัญในการพัฒนา
เกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนน  ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยได้อย่าง       
เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3                 
(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการ  ปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ                  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ 
(3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน                 
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต   
โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)                                
ซึ่งผลคะแนนคร้ังนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  เทศบาลต าบลจระเข้หิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย  สนับสนุน ส่งเสริม               
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงาน
ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ  ส าคัญ  คือ ได้มีบทบาทในการ
ผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก ให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มี
อันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

------------------------------ 
ความเป็นมา 
  การประเมิน ITA ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 
23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้มีหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564 โดยใช้แนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบกับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment 
System:ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
และท าให้การด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ                  
การประเมินรูปแบบใหม่นี้ ได้ เริ่มทดลองใช้น าร่องในการประเมินส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 และใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน              
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการมีส่วนท าให้
หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการด าเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงานภายใน
หน่วยงาน และการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน 
และสังคมรวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญต่อข้อมูลต่างๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อ
สาธารณชนอีกด้วย 
  จากความส าคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ท าให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้น าผลการประเมิน ITA                   
ไปก าหนดตัวและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยระยะแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) ก าหนดค่าเป้าหมายให้
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
  2.1 แหล่งข้อมูลในการประเมิน 
   1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับ
ผู้บริหารผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
   2. ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียภายนอก หมายถึ ง  บุคคล นิติบุ คคล บริษัทเอกชน                         
หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานของภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี                
พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา 
   3. เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อ
สาธารณะ 
 

  2.2 ประเด็นการประเมิน 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน ป.ป.ช ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
   ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
   ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
   ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
   ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
   ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
   ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
   ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
   ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
   ตัวขี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 
  2.3 เครื่องมือในการประเมิน 
   เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
   1. แบบวั ด ก า ร รั บ รู้ ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เ สี ย ภ า ย ใน  ( Internal Integrity                            
and Transparency Assessment : IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง 
โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง                            
ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   2. แบบวั ดการรั บรู้ ข อ งผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภ ายนอก ( External Integrity                       
and Transparency Assessment : EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมินใน                   
3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบ
การท างาน 
 
 



๓ 
 

   3 . แบบตร ว จกา ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ส า ธ า ร ณ ะ  ( Open Data Integrity and 
Transparency Assessment  : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้ง
ระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ                   
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถ 
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัด                  
การป้องกันการทุจริต และระดับผลการประเมิน ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมี                
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  และระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยมี 7 ระดับ ดังนี้ 
   

คะแนน ระดับ 
95.00 - 100 AA 

85.00 – 94.66 A 
75.00 - 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 

  โดยหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ต้องมีผลคะแนนการประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป 
 3. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
 

  เทศบาลต าบลจระเข้หินได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลจระเข้หิน พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นตามล าดับตามประกาศของส านักงาน ป.ป.ช. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบลจระเข้หิน                 
ได้รับคะแนนในภาพรวม 85.45  อยู่ในระดับ A 
 

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 
 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน เครื่องมือ 
1 การป้องกันการทุจริต 100 OIT 
2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.88 OIT 
3 การปรับปรุงระบบการท างาน 90.27 EIT 
4 การปฏิบัติหน้าที่ 88.89 IIT 
5 คุณภาพการด าเนินงาน 87.84 EIT 
6 การใช้อ านาจ 79.88 IIT 
7 การเปิดเผยข้อมูล 76.83 OIT 
8 การใช้งบประมาณ 76.14 IIT 
9 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 71.03 IIT 

10 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 68.71 IIT 
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 วิเคราะห์ข้อมูล 
 
  เมื่อพิจารณาพบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนอันดับ 1 เท่ากับ 100             
ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุด รองลงมาคือ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน อันดับที่ 2 เท่ากับ 91.88
และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนที่น้อยที่สุด ในปี พ.ศ. 2564 คือตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนน
เท่ากับ 68.71 โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
 
 

 ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข / ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่                  88.89 คะแนน  
2. การใช้งบประมาณ                76.14 คะแนน 
3. การใช้อ านาจ                      79.88 คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 68.71 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต        71.03 คะแนน 

คะแนนรวม IIT 76.93 คะแนน 
 

 
 ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข / ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน           87.84 คะแนน  
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร         91.88 คะแนน 
8. การปรับปรุงการท างาน          90.27 คะแนน 

คะแนนรวม EIT 90.00 คะแนน 
 ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข / ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล                 76.83 คะแนน  
10. การป้องกันการทุจริต           100 คะแนน 

คะแนนรวม EIT 88.42 คะแนน 
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จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า 
 

  จุดแข็งของการประเมิน คือ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
เปิดเผยการด าเนินการต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ 1) การด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต                  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ 2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
   ทั้งนี้ เทศบาลต าบลจระเข้หิน ได้ด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนและเป็นปัจจุบันจุดอ่อนของ
การประเมิน คือ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการ
ของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืม
โดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการใน
การขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงาน
จะต้องมีการก ากับดูและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
 
๖. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
 
 

ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
(โครงสร้าง) 
 
 
 
(ข้อมูลผู้บริหาร) 
 
 
 
 
 
 
(การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล) 

โครงสร้าง 
แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของหน่วยงาน ประกอบไปด้วยต าแหน่งที่
ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น ส านัก 
กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

- หน่วยงานต้องจัดท า โครงสร้างลักษณะ
แผนผัง ต าแหน่งส าคัญของผู้บริหารท้องถิ่น
และสภาท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ  
ระบบงานคอมพิวเตอร์ฯ ส านักปลัดเทศบาล  

ข้อมูลผู้บริหาร 
แสดงข้ อมู ลผู้ บ ริ ห ารสู งสุ ดหรื อ หั วหน้ า
หน่วยงานและผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร
ของหน่วยงาน  

- หน่วยงานต้องมีการปรับปรุงข้อมูลของ
ผู้บริหาร ซึ่งการประเมินไม่พบข้อมูลผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน (ปลัด) 
หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนปลัด 
ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดเทศบาล 

Social Network 
แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
เช่น Facebook Twitter Instagram  

- หน่วยงานต้องด าเนินการให้ URL ที่เชื่อมโยง 
social network ดังกล่าวจากหน้าเว็บไซต์หลกั
ได้  
ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล 



9.2 การบริหารงาน 
(การให้บริการ) 
 
 
 

E-Service  
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับ
บริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อ
ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ  

-  หน่วยงานต้องจัดให้มีบริการ e-service 
ส าหรับการขอเข้ารับบริการออนไลน์ ของ
ประชาชน 
ผู้รับผิดชอบ 
ระบบงานคอมพิวเตอร์ฯ ส านักปลัดฯ 

9 . 3  ก า ร บ ริ ห า ร เ งิ น
งบประมาณ  
(แผนการใช้จา่ยงบประมาณ
ประจ าปี) 
 
 
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสด ุ
 
 
 
 
 
 

รายงานการก ากั บติ ดตามการ ใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า  
- ต้องเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปี พ.ศ. 2564 

- งบแสดงฐานะการเงินต้องเป็นการแสดง
คว ามก้ า วหน้ า ก า ร ใ ช้ จ่ า ย งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) 
 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 
-  แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้ อง
ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2564 

- หน่วยงานต้องจัดท าประกาศเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในเว็บไซต์
เทศบาลต าบลจระเข้หิน  
ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 
- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
- จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างนอ้ย 6 เดือน
แรกของปี 2564 

- หน่วยต้องด าเนนิการจัดท าสรปุผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของ
ปีงบประมาณ2564 และลงเวบ็ไซต์เทศบาล
ต าบลจระเข้หิน  
ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

9.4 การส่ ง เ สริ มความ
โปร่งใส 
 
(การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต) 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง
เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทาง
ทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติฯ 

- หน่วยงานช่องทางส าหรับการร้องเรียนการ
ทุจริตโดยเฉพาะ แยกจากช่องทางร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ซึ่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ได้
ประสานให้ผู้ดูแลระบบด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดเทศบาล (เจ้าหน้าที่ ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ / งานประชาสัมพันธ์) 
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๗. การติดตามประเมินผล/ข้อเสนอแนะ 
 

  ติดตามการด าเนินการปรับปรุง/แก้ไข พร้อมทั้งด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายงาน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ตามประเด็นที่ควรพัฒนาจากหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ             
โดยการประสานงาน และติดตามการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของเทศบาลต าบลจระเข้หิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2564” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด                          
คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 85.45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมี
แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือ
เปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5 - 15 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมิน
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้
ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล               
รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่ อๆ ไป                        
ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 
 

  -  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามข้อ O29 ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   
  - แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน 
  - แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
โดยเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่รับการประเมิน 
  - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี
ที่รับการประเมิน 
  - แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี /มีข้อมูล
รายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น /เป็นข้อมูลใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน 
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  - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือ
ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
  - แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น  
  - แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร
ของหน่วยงาน โดยควรแสดงอย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อ
ของผู้บริหารแต่ละคนให้ชัดเจน ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมือง และ
ฝ่ายข้าราชการประจ า 
  - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน โดยควรแสดงต าแหน่งที่
ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ในกรณีเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรแสดงโครงสร้างที่ครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า 
 
   


