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คำนำ 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดกรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา 
ท้ังน้ีเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์การประเมินได้อย่างต่อเนื่องซึ่งแม้จะ
พบอุปสรรคในการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease 2019 :Covid-19) แต่ทั ้งนี ้หน่วยงานภาครัฐได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการ
ประเมินตามขั้นตอนเพื่อจะได้นำผลการประเมินสู่การปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานที่ดียิ่งขึ้น เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน  ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวก
ต่อประชาชน นอกจากนี ้การประเมินฯได้รับการกำหนดให้เป็นเครื ่องมือในการยกระดับมาตรฐานการ
ดำเนินงานภาครัฐตามตัวชี ้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) น้ัน  
 
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) 
การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) 
คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ 
(10) การป้องกันการทุจริต   โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้
ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนคร้ังนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 
  เทศบาลตำบลจระเข้หิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย สนับสนุน ส่งเสริม               
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทุก
หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ได้มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก 
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index 
: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
 
 
 
 

                                       
         เทศบาลตำบลจระเข้หิน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบญั 
 
เรื่อง                   หน้า 
 
1. ความเป็นมา          ๑ 
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล       ๒ 
 2.1 แหล่งข้อมูลในการประเมิน 
 2.2 ประเด็นการประเมิน 
 2.3 เครื่องมือในการประเมิน 
๓. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA       3 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล         4 
๔. ประเด็นท่ีต้องพัฒนาให้ดีขึ้น        ๕ 
5. การติดตามประเมินผล/ข้อเสนอแนะ       6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑ 
 

การวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหนว่ยงานของรัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

------------------------------ 
ความเป็นมา 
  การประเมิน ITA ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 
23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้มีหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด 
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบกับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
System:ITAS) ซ่ึงเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีทันสมัยสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
และทำให้การดำเนินการประเมินสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั ่วประเทศ                 
การประเมินรูปแบบใหม่นี ้ได้เร ิ ่มทดลองใช้นำร่องในการประเมินสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 และใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน              
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการมีส่วนทำให้
หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงานภายใน
หน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน 
และสังคมรวมไปถึงกระตุ ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่างๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อ
สาธารณชนอีกด้วย 
  จากความสำคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ทำให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้นำผลการประเมิน ITA                 
ไปกำหนดตัวและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยระยะแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) กำหนดค่าเป้าหมายให้
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒ 
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
  2.1 แหล่งข้อมูลในการประเมิน 
   1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับ
ผู้บริหารผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
   2. ผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเส ียภายนอก หมายถึง บุคคล นิต ิ บุคคล บริษ ัทเอกชน                 
หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานของภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี               
พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา 
   3. เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที ่ใช้ในการสื ่อสารต่อ
สาธารณะ 
 
  2.2 ประเด็นการประเมิน 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ป.ป.ช ได้กำหนดเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
   ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 
   ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
   ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
   ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
   ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
   ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
   ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
   ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
   ตัวขี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 
  2.3 เคร่ืองมือในการประเมิน 
   เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือ ดังน้ี 
   1. แบบว ั ดการร ับร ู ้ ของผ ู ้ ม ี ส ่ วน ได ้ ส ่ วน เส ี ยภายใน  ( Internal Integrity                 
and Transparency Assessment : IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินระดับการรับรู ้ของผู ้ม ีส่วนได้ส ่วนเสียภายในที ่ม ีต ่อหน่วยงานตนเอง                 
ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของราชการ และตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   2. แบบว ัดการร ับร ู ้ ของผ ู ้ม ีส ่ วนได ้ส ่วนเส ียภายนอก  (External Integrity                 
and Transparency Assessment : EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมินใน                 
3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบ
การทำงาน 
 
 



 

 

๓ 
 

   3 . แบบตรวจก าร เป ิ ด เ ผยข ้ อ ม ู ล ส าธ า รณะ  ( Open Data Integrity and 
Transparency Assessment  : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้ง
ระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ                 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถ 
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ใน 2 ตัวชี ้วัด ได้แก่ ตัวชี ้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัด                 
การป้องกันการทุจริต และระดับผลการประเมิน ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมี                
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  และระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยมี 7 ระดับ ดังน้ี 
   

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 
 

  โดยหน่วยงานภาครัฐท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ต้องมีผลคะแนนการประเมิน 85 คะแนนข้ึนไป 
 

 3. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
  เทศบาลตำบลจระเข้หินได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลจระเข้หิน พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ ้นตามลำดับตามประกาศของสำนักงาน ป.ป.ช. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน                
ได้รับคะแนนในภาพรวม 86.17 อยู่ในระดับ A 
 

คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด 
 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน เครื่องมือ 
1 การป้องกันการทุจริต 100 OIT 
2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 78.32 OIT 
3 การปรับปรุงการทำงาน 81.57 EIT 
4 การปฏิบัติหน้าท่ี 85.26 IIT 
5 คุณภาพการดำเนินงาน 82.06 EIT 
6 การใช้อำนาจ 77.59 IIT 
7 การเปิดเผยข้อมูล 94.29 OIT 
8 การใช้งบประมาณ 74.18 IIT 
9 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 77.30 IIT 

10 การใช้ทรัพย์สนิของทางราชการ 70.92 IIT 



 

 

4 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เมื ่อพิจารณาพบว่า ตัวชี ้ว ัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนอันดับ 1 เท่ากับ 100             
ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุด รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน อันดับที่ 2 เท่ากับ 94.29 และ
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนที่น้อยที่สุด ในปี พ.ศ. 2565 คือตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับ 
70.92 โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
 

 ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีต้องแก้ไข / ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าท่ี                  85.26 คะแนน ผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงใน

เร ื ่องการใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ ่งจะต้องให้
บุคลากรเคร่งครัดในการปฏิบัติตามระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ต้องมีการกำกับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบการยืม – คืน  

2. การใช้งบประมาณ                74.18  คะแนน 
3. การใช้อำนาจ                      77.59 คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 70.92 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต        77.30 คะแนน 

คะแนนรวม IIT 77.05 คะแนน 
 

 
 ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีต้องแก้ไข / ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) 
6. คุณภาพการดำเนินงาน          82.06  คะแนน ผลคะแนน EIT พบว่ามีประเด็นที ่ต้องปรับปรุงใน

เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลายและเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร         78.32 คะแนน 
8. การปรับปรุงการทำงาน          81.57 คะแนน 

คะแนนรวม EIT 80.65  คะแนน 
 ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีต้องแก้ไข / ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล                 94.29 คะแนน ผลคะแนน OIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงใน

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และ
รายงานผลการจัดซื ้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี ครบทั้ง 2 องค์ประกอบ คือ 1. ผลการ  
ใช ้จ ่ายงบประมาณ  2. ปัญหา อ ุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ  

10. การป้องกันการทุจริต           100 คะแนน 

คะแนนรวม EIT 97.14 คะแนน 
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จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า 
  จุดแข็งของการประเมิน คือ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
เปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ 1) การดำเนินการ               
เพื่อป้องกันการทุจริต  ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต                 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ 2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพ่ือนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
   ทั้งนี้ เทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนและเป็นปัจจุบันจุดอ่อนของ
การประเมิน คือ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการ
ของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืม
โดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการใน
การขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงาน
จะต้องมีการกำกับดูและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
 

4. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล  
 

ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
9 . 3  กา รบ ร ิ ห า ร เ งิ น
งบประมาณ  
(รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี) 
 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 
- แสดงประกาศการจัดซื ้อจัดจ้างตามที่
หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.
จัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560  
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2565 

- จะต้องมีรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ครบทั้ง 2 องค์ประกอบ คือ  
1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2. ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ซึ่งจะขาดข้อ
หน่ึงข้อใดไม่ได้ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) 
 

รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจำปี 
- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
- มีรายละเอียดประกอบไปด้วยงบประมาณ
ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ  
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

จะต้องมีการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของปีงบประมาณ 2564 มี
รายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
*หากไม่ม ีป ัญหา อุปสรรค ให้ระบุว่า  
“ไม่มี” 
  
ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง (งานพัสดุ) 
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5. การติดตามประเมินผล/ข้อเสนอแนะ 
  ติดตามการดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงาน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ตามประเด็นที่ควรพัฒนาจากหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ             
โดยการประสานงาน และติดตามการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของเทศบาลตำบลจระเข้หิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 
85 คะแนนขึ ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด                 
คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนท้ังสิ้น 10 ตัวช้ีวัด คะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 จำนวน 86.17 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A  
  ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดย
หากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงาน
ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผลรวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความ
ไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากย่ิงขึ้นในปีต่อๆ ไป ท้ังน้ี ประเด็นท่ีควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดีย่ิงขึ้น 
ได้แก่ 
  แบบวัด IIT ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
  หน่วยงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าท่ี                 
ท่ีดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว้  
  ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ                
ซึ่งผู ้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในตัวชี ้วัดที ่มีผลการประเมินต่ำ 
โดยเฉพาะในประเด็นบุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน               
อย่างไม่ถูกต้อง หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงาน
ด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก o13) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ 
หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้ผู ้บ ุคลากรภายในหน่วยงานมี                 
การขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบรายละเอียดท่ี
ชัดเจนเก่ียวกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการ 
ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(อ้างอิงจาก o13) พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือโดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง และประเด็นหน่วยงานของ
ท่านยังไม่มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเท่าที่ควร หน่วยงานควรกำหนด
แนวทางในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (อ้างอิงจาก o36) ควรระบุไว้ใน
คู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ี
อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
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  แบบวัด EIT ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได้                 
ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
  หน่วยงานเทศบาลตำบล จระเข้ห ิน ได้ม ีการดำเนินการตามตัวช ี ้ว ัดท ี ่ 6 คุณภาพ                 
การดำเนินงานท่ีดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว้  
  ทั้งนี ้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี ้ว ัด 7 ประสิทธิภาพการสื ่อสาร                 
ซึ่งผู ้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ 
โดยเฉพาะในประเด็น การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลายและการ
เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ หน่วยงานจะต้องมีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานประเด็น                 
การชี ้แจงและการตอบคำถามของหน่วยงาน ช่องทางการติดต่อและข้อเสนอแนะในการมีส ่วนร่วม                 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถาม
ข้อมูล (อ้างอิงจาก o8) โดยมีลักษณะเป็นการส่ือสารสองทางรวมทั้งควรจัดทำช่องทางท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (อ้างอิงจาก o9) เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้                 
ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย และประเด็นช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก o30) โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้ง
เบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณ
จุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น   
 
  แบบวัด OIT ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
  หน่วยงานเทศบาลตำบล จระเข้หิน ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมนิ
มีข้อเสนอแนะต่อการประเมินท่ีไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 
  ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
   (ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3) 
    - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และ รายงานผลการจัดซื้อ                
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี จะต้องครบทั้ง 2 องค์ประกอบ คือ 1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ   ม                 
2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
 


