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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency  Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 3 มีเจตนารมณ์มุ่งหวัดให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน้ าข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวม ทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governanc) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล 

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) 
การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) 
คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล 
และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภาย (Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ( External)  และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  (Open Data)  ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักปลัด เทศบาลต าบลปงยางคก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ  คือ ได้มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception 
Index:CPI)ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

ส านักปลัด  เทศบาลต าบลปงยางคก 
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1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้

พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  
Assessment-ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานใน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปงยางคก 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปงยางคก โดย
ภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 53.62  คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ระดับ E ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
1 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 93.13 
2 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 86.80 
3 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.55 
4 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.65 
5 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 83.72 
6 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 81.40 
7 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 80.51 
8 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 77.37 
9 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 17.02 
10 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 0.00 

 

สรุปได้ว่า  จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 93.13  คือตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่  ส่วน
ที่ต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ า คือ ตัวชี้วัดที่ 9การเปิดเผยข้อมูล ส่วนตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข คือ 
ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต  คุณภาพการด าเนินงานเท่ากับร้อยละ 0.00 
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3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปงยางคก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้อง
พัฒนา และต้องปรับปรุงแก้ไข  ดังนี้ 

3.1  จุดแข็ง   ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่   โดยได้คะแนนรวม  90.41 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้  สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความ
โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอย่างเท่า
เทียมกัน 

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90)  จ านวน 7  ตัวชี้วัด 
 (1)ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.40 เป็นประเด็นเกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและการเผยแพร่อย่าง
โปร่งใสไปจนถึงการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์
แก่ตนเองและพวกพ้อง  การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ หน่วยงานควรให้ความส าคัญ 

(2) ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.80เป็นคะแนนจากการประเมิน
การใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา ที่เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
(3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.51เป็นคะแนนจากการ
ประเมินที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองหรือ
น าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินจองทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอก ซึ่งหน่วยงานต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ขัดเจนและสะดวก รวมถึง
หน่วยงานต้องจัดท าแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในทราบ
และน าไปปฏิบัติ 

(4) ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.55เป็นคะแนนจาก
การประเมินที่เก่ียวกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการ
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม 

(5) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.72เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  มีขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ขัด
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เจนแก่ผู้รับบริการ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้ได้คะแนนดีขึ้น 
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

(6)ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.65เป็นคะแนนจากเป็น
คะแนนจากการประเมินการับรู้ของผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน หน่วยงานควรจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ 

(7) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.37เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

3.3 จุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เร่งด่วน จ านวน 2  ตัวชี้วัด 
(1)  ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 17.02 
(2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.00  
ทั้ง 2 ตัวชี้วัด ได้ท าการบันทึกข้อมูล ครบถ้วนแต่ผลการประเมินออกมายังได้คะแนนต่ า ในตัวชี้วัดที่ 

9 การเปิดเผยข้อมูล ไม่ได้คะแนนเลย ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตซึ่งส่งผลให้ผลการประเมินโดย
ภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในระดับ E คือไม่ผ่านการประเมิน ได้สอบถามไปยังกลุ่มที่ปรึกษาว่า
ท าไมเราถึงได้คะแนนต่ า และไม่ได้คะแนน ใน 2 ตัวชี้วัด ค าตอบที่ได้รับคือ การแสดง URL ที่เป็นไฟล์เอกสาร 
(PDF) ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลดังกล่าววางไว้ที่จุดใดของหน้าเว็บไซด์หลัก ซึ่งหลายครั้งพบว่ามีการวางข้อมูล
ในที่ประชาชนไม่สามารถมองเห็นได้ หรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และสะดวก ท าให้อาจไม่
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ   แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ ปปช. ล าปางที่
เป็นที่ปรึกษา เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้ อปท.ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากเราได้เปิดเผยข้อมูลตามที่เจ้าหน้าที่ 
ปปช.มาให้ค าแนะน า  แต่ผลออกมาไม่ได้คะแนน เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงให้หน่วยงานในปีต่อไป 

4.  ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนน

เท่ากับร้อยละ 85.48ซึ่งมากกว่าปี 2562 ร้อยละ 2.48 
มีข้อเสนอแนะ 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ หน่วยงานต้องจัดท าข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึง

นโยบายการไม่น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 81.91ซึ่งมากกว่าปี 2562 ร้อยละ 19.87 

มีข้อเสนอแนะ 
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ประสิทธิภาพการสื่อสาร   หน่วยงานต้องจัดท าการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น 
Website ,instagram , Facebook  ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือ
ช่องทางอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

4.3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 8.51ซึ่งปี 2562 คะแนน
เป็น 0 ปี 2563 ยังได้คะแนนต่ าอยู่ คงต้องประสานกับ ปปช. จังหวัด เพื่อเป็นที่ปรึกษาซ่ึงเราได้ท าตาม
ค าแนะน า แต่ผลการประเมินยังได้คะแนนต่ าอยู่ 

การเปิดเผยข้อมูล มีข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานต้องจัดท าเว็บไซต์องค์กร โดยต้องน าข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพื้นฐานของ

องค์กร  แผนด าเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะต้องมีการตรวจสอบและต่ออายุ
เว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลา พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดท าช่องทาง E-SERVICE 
ให้แก่ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางเว็ปไซต์ได้ 

การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะ 
     ในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค าม่ันสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการ
ทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 5. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(1)ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

ส านักปลัด -รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(2)การตรวจสอบและต่อ
อายุเว็บไซต์ให้ทัน
ก าหนดเวลา พร้อมที่จะ
เผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบและปรับปรุง
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบัน 

ส านักปลัด  

(3)การประชาสัมพันธ์ ให้
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ได้มี
ส่วนร่วมในการปรับปรุง
การด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรทราบ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

 

 


