
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

------------------------------------------- 
 การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตําบลจระเขหิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวามี           
ผลคะแนน  85.45  คะแนน   อยูในระดับ A ดังนี้  

 

 

 
โดยวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวช้ีวัด ไดดังนี้ 
 

 ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีตองแกไข / ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหนาท่ี                  88.89 คะแนน ผลคะแนน IIT พบวามีประเด็นท่ีตองปรับปรุงในเรื่อง

การใชทรัพยสินของทางราชการ โดยการจัดคูมือ 
ระเบียบการใชทรัพยสิน การกํากับติดตามตรวจสอบ
การยืม – คืน  

2. การใชงบประมาณ                76.14 คะแนน 
3. การใชอํานาจ                      79.88 คะแนน 
4. การใชทรัพยสินของทางราชการ 68.71 คะแนน 
5. การแกไขปญหาการทุจริต        71.03 คะแนน 

คะแนนรวม IIT 76.93 คะแนน 
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 ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีตองแกไข / ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (EIT) 
6. คุณภาพการดําเนินงาน           87.84 คะแนน ผลคะแนน EIT ควรจะตองปฏิบัติเพ่ือการยกระดับ

คุณภาพการดําเนินงาน การประชาสัมพันธให
ครอบคลุมท่ัวถึงใหเขาถึงข้ันตอนการใหบริการงาน
ดานตางๆ  

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร         91.88 คะแนน 
8. การปรับปรุงการทํางาน          90.27 คะแนน 

คะแนนรวม EIT 90.00 คะแนน 
 ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีตองแกไข / ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (OIT) 
9. การเปดเผยขอมูล                 76.83 คะแนน คะแนน OIT พบวาตองมีการเผยแพรขอมูลทุกดาน

ใหท่ัวถึง มีชองทางปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ผานระบบ e-service สืบคนไดงาย 

10. การปองกันการทุจริต           100 คะแนน 

คะแนนรวม EIT 88.42 คะแนน 
 

 
  จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจําป 2564” ท่ีกําหนดใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 
85 คะแนนข้ึนไป ภายในป 2565 พบวา ผลคะแนนการประเมินหนวยงานของทานจาก 3 แบบวัด                          
คือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 
และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) จํานวนท้ังสิ้น 10 ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 จํานวน 85.45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หนวยงานสามารถดําเนินการไดคอนขางครบถวน               
และมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA  โดยมีบางสวนท่ีตอง
ปรับปรุงหรือเปดเผยขอมูลราวรอยละ 5 - 15 ของตัวชี้วัดหรือขอคําถามท้ังหมด ดังนั้น หนวยงานพึงพิจารณา
ผลประเมินเพ่ือนําไปสูการพัฒนาในจุดท่ียังคงเปนปญหา โดยหากมีการวางแผนแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
คาดหมายไดวาหนวยงานจะสามารถยกระดับการดําเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสไดอยางมี
สัมฤทธิผลรวมถึงสามารถสรางความเชื่อม่ันศรัทธา สรางความไววางใจแกสาธารณชนไดมากยิ่งข้ึนในปตอๆ ไป 
ท้ังนี้ ประเด็นท่ีควรมีการเปดเผย หรือบริหารจัดการใหดียิ่งข้ึน ไดแก 
  -  แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ การทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการ
คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติตามขอ O29 ท้ังนี้ สามารถเขาถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน   
  - แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน และมีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซ้ือจัดจาง 
ยกตัวอยางเชน งานท่ีซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีซ้ือหรือจาง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจาง รายชื่อ ผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ขอตกลงใน การซ้ือหรือจาง เปนตน โดยเปนขอมูลในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือนแรกของปท่ีรับการประเมิน 
 

/แสดงประกาศ... 
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  - แสดงประกาศตามท่ีหนวยงานจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอยาง เชน ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจาง เปนตน 
โดยเปนขอมูลการจัดซ้ือจัดจางในปท่ีรับการประเมิน 
  - แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุตามท่ีหนวยงาน จะตองดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเปนขอมูลการจัดซ้ือจัดจางในป
ท่ีรับการประเมิน 
  - แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจําป /มีขอมูล
รายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยางเชน ความกาวหนา การใชจายงบประมาณ เปนตน /เปนขอมูลใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปท่ีรับการประเมิน 
  - แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหนวยงานผานชองทางออนไลน เพ่ือ
ชวยอํานวยความสะดวกแกผูขอรับบริการ โดยตองสามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก
เว็บไซตหลักของหนวยงาน 
  - แสดงตําแหนงบนเว็บไซตของหนวยงานท่ีสามารถเชื่อมโยงไปยังเครือขายสังคมออนไลน
ของหนวยงาน ยกตัวอยางเชน Facebook, Twitter, Instagram เปนตน  
  - แสดงขอมูลของผูบริหารสูงสุดหรือหัวหนาหนวยงาน และผูดํารงตําแหนงทางการบริหาร
ของหนวยงาน โดยควรแสดงอยางนอยประกอบดวย ดวยชื่อ-นามสกุล ตําแหนง รูปถาย และชองทางการติดตอ
ของผูบริหารแตละคนใหชัดเจน ในกรณีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรครอบคลุมท้ังฝายการเมือง และ
ฝายขาราชการประจํา 
  - แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน โดยควรแสดงตําแหนงท่ี
สําคัญ และการแบงสวนงานภายใน เชน สํานัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน ในกรณีเปนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ควรแสดงโครงสรางท่ีครอบคลุมท้ังฝายการเมืองและฝายขาราชการประจํา 
 
  แบบวัด IIT  เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี การใช
จายงบประมาณและทรัพยสินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังหลักการมี
สวนรวมของประชาชน จึงควรดําเนินการดังนี้  
  1) การปฏิบัติหนาท่ี จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลาและผูรับผิดชอบใน
การใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ                           
ณ จุดใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล รวมท้ังกําหนด
มาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  
  2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซ้ือจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาค
สวน ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสมํ่าเสมอ  
  3) การใชอํานาจของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดทํารายละเอียดของตําแหนงงาน 
(job description) และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการเปดรับฟง
ความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
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  4) การใชทรัพยสินของราชการ จัดทําคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ          
สรางระบบการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอยางเครงครัด  
  5) การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานเพ่ือประโยชนสูงสุดของ
สวนรวม มีจิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทํามาตรการการ
ปองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการเปดให
ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทํางานของหนวยงานไดโดยงาย
และสะดวก  
 
  แบบวัด EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการ
ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ จึงควรดําเนินการดังนี้  
  1) คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและข้ันตอนการใหบริการงานดาน
ตางๆ  อยางท่ัวถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยาง
สมํ่าเสมอ   
  2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของ
หนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและ
ตอเนื่อง  
  3) การปรับปรุงระบบการทํางาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและ
บุคลากรเพ่ือรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก 
 
  แบบวัด OIT เปนการเปดเผยขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีเปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะ
บนเว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการปองปราม
การทุจริตโดยมีมาตรการท่ีเปนรูปธรรม จึงควรดําเนินการดังนี้  
  1) การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
ขอมูลดานการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมท้ังขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป และการใหบริการ
ผานระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุก
ชวงเวลา ท้ังนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง  
  2) การปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษา
และวิเคราะหผลการประเมินของปท่ีผานมาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ท่ีสําคัญ ตองมี
การพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบให
ทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 


