
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ.256๔ ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย พบวามีผลคะแนน  

5๕.๐๒ คะแนน อยูในระดับ D ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวชี้วัด ไดดังนี้ 
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โดยมีกราฟแนวโนมดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

1.หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนาเครื่องมือ

การประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนัก ใหหนวยงาน

ภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเน ินงานของหน วยงานภาคร ัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ป จจ ุบัน 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดถูกกำหนดเปนกลยุทธที่สำคัญ 

ของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งถือเปน 

การยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ใหเปน “มาตรการ

ปองกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดำเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับ

การประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรม 

และความโปรงใสในการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม 

2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย โดยภาพรวม 

ไดคะแนนเทากับรอยละ 5๕.๐2 คะแนน ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานระดับ D  

 เมื ่อพิจารณาตามตัวชี ้วัดพบวา ตัวชี ้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนเทากับรอยละ 9๖.๒๐ 

รองลงมาคือ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ 94.๙๕ ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน ได

คะแนนเทากับรอยละ ๗๗.๗๖ ตัวชี้วัดการใชอำนาจ ไดคะแนนเทากับรอยละ ๗๗.๑๖ ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ 

ไดคะแนนเทากับรอยละ ๖๙.8๖ ตัวชี้วัดคุณภาพการแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ ๖๘.๑๓  
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ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล ไดคะแนนเทากับรอยละ ๑๙.๓๓ ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 

ไดคะแนนเทากับรอยละ 0.00 

 สรุปไดวา จุดแข็งท่ีหนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 9๖.๒๐ คือ ตัวชี้วัดท่ี 1 การประสิทธิภาพ

การสื่อสาร  สวนจุดท่ีจะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ำท่ีสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต  ไดคะแนนเทากับ

รอยละ 0.00  

3.การวิเคราะหขอมูล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.256๔ มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ตองพัฒนาไว

ดังตอไปนี้ 

 3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 85 ) จำนวน ๔ ตัวชี้วัด คือ 

(1.) ตัวชี้วัดที่ 1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๖.๒๐ เปนคะแนนจากการประเมิน

การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นท่ี

เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน เห็นไดวา หนวยงานใหความสำคัญกับ

การจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสีย สามารถสงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ดำเนินงาน การใหบริการ และการจัดใหมีชองทางใหผู มาติดตอสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ใน

หนวยงานดวย 

 

(2.) ตัวชี้วัดที่ ๒ คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๔.๙๕ เปนคะแนนจากการประเมิน

การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็น 

ที่เกี ่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว 

อยางเครงครัด เห็นไดวา ประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่น หนวยงานมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึง

ประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก และไมพบวามีการเรียกรับสินบน  

(3.) ตัวชี้วัดที่ ๓ การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 87.61 เปนคะแนนจากการประเมิน

การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นท่ี

เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการทำงานของหนวยงาน

ใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เห็นไดวา 

หนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนา 

การดำเนินงานใหสอดคลองกับความตองการดวย  

(4.) ตัวชี้วัดท่ี ๔ การปฏิบัติหนาท่ี  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๖.๖6 เปนคะแนนจากการประเมินการรับรู

ของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวของ 
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กับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลา 

ท่ีกำหนดไว เห็นไดวา หนวยงานมีแนวโนมการดำเนินงานท่ีเปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน 

 

3.2 จุดท่ีตองพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ำกวารอยละ 85) จำนวน ๖ ตัวชีว้ัด คือ 

(1.) ตัวชี้วัดที่ ๕ การใชทรัพยสินของราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๗๗.๗๖ เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม

ของบุคลากรภายในในการนำทรัพย ส ินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหร ือนำไปใหผ ู  อ่ืน  

และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืมโดยบุคลากร

ภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นไดวา หนวยงาน

ควรจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายใน 

ไดรับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหนวยงานจะตองมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการดวย 

(๒.) ตัวชี้วัดท่ี ๖ การใชอำนาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๗๗.๑๖ เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของ

บุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอำนาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการมอบหมาย

งาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร เพ่ือใหสิทธิประโยชนตางๆ ซ่ึงจะตองเปนไปอยางเปน

ธรรมและไมเลือกปฏิบัติ เห็นไดวา บุคลากรในหนวยงานมีความเชื่อม่ันตอการใชอำนาจของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับ

การสั่งการในอำนาจหนาท่ีอยางถูกตอง 

(๓.) ตัวชี้วัดท่ี ๗ การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๖๙.๘๖ เปนคะแนนจากการประเมินการรับรู

ของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดำเนินการตางๆ ของหนวยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชจายเงิน

งบประมาณ นับตั้งแตการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปและเผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะ 

การใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและไมเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง 

ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวา หนวยงานควรใหความสำคัญกับการเปด

โอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานของตนเองได  

และหนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณใหมากกวานี้ 

เพ่ือการใชจายงบประมาณอยางโปรงใสมากข้ึน 

(๔.) ตัวชี้วัดท่ี ๘ การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๖๘.๑๓ เปนคะแนนจากการประเมิน

การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาหารทุจริตของหนวยงาน ซึ่งในประเด็นการทบทวน

นโยบายที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานดานการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน การใหความสำคัญของผู บริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริต 

กระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ 

จากท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงานเพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน เห็นไดวา เพ่ือใหมี 
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ผลคะแนนที่ดียิ ่งขึ ้น หนวยงานควรสรางความตระหนักใหบุคลากรภายในในการรองเรียนเมื่อพบเห็นปญหา 

การทุจริตภายในหนวยงาน 

(๕.) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 1๙.83 เปนคะแนนจากการเผยแพรขอมูล 
ที ่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื ่อเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ  
ใน 5 ประเด็น คือ 1.)ขอมูลพื ้นฐาน ไดแก ขอมูลพื ้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล  
2.)การบริหารงาน ไดแก แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ  
3.)การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป และการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
4.)การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
5.)การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิด 
การมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการดำเนินงาน
ของหนวยงาน เห็นไดวา จุดที ่ตองพัฒนา หนวยงานจักตองดำเนินการเผยแพรขอมูลการดำเนินการตางๆ  
ใหสาธารณชนไดทราบโดยท่ัวถึง และสืบคนไดงาย พรอมท้ังบันทึกขอมูลใหเปนปจจุบัน 

(๖.) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 0.00 เปนคะแนนจากการเผยแพร

ขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการดำเนินการตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชน 

ไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ 1.)การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจำนงสุจริตของผู บริหาร  

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกัน 

การทุจริต และ 2.)มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายใน เพื่อสงเสริมความโปรงใสและ

ปองกันการทุจริต เห็นไดวา จุดที่ตองพัฒนา หนวยงานจักตองเผยแพรการดำเนินการที่เกี่ยวของกับการปองกัน

การทุจริตของผูบริหารและหนวยงานใหสาธารณชนไดทราบ พรอมทั้งเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับมาตรการปองกัน 

การทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่จะปองกันการทุจริต 

ในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได 

4.ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 

 - แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน โดยมี

ขอมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานไปสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม และเปนการดำเนินการในปท่ีรับการประเมิน 

- แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

ของปที่ผานมา โดยมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห ยกตัวอยางเชน ประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนท่ี

จะตองแกไขโดยเรงดวนท่ีมีความสอดคลองกับผลการประเมินฯ ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึน แนวทางการนำผล

การวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน และมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใส ภายในหนวยงานใหดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองตามผลการวิเคราะหผลการประเมินฯ  



-๖- 

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โดยมีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการ

ดำเนินการ ยกตัวอยางเชน ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน 

- แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โดยมีขอมูลรายละเอียด

ความกาวหนา ยกตัวอยางเชน ความกาวหนา การดำเนินการแตละโครงการ กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช

ดำเนินงาน เปนตน  และเปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปท่ีรับการประเมิน 

- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันการทุจริตหรือพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใส

ของหนวยงาน โดยมีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอยางเชน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ชวงเวลา

ดำเนินการ เปนตน และเปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมปท่ีรับการประเมิน 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหนวยงานที่แสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาท่ี

ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริตอยางชัดเจน / เปนการดำเนินการในปที่รับ

การประเมิน 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจรติหรือ

กอใหเกิดการขัดกันระหวาง ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน / เปนกิจกรรมหรือการ

ดำเนินการที่สอดคลองกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ O36 / เปนการ

ดำเนินการในปท่ีรับการประเมิน 

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือ

กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน โดยมีขอมูลรายละเอียด

ของผลการประเมิน ยกตัวอยางเชน เหตุการณ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการ

ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนตน ท้ังนี้ตองเปนการดำเนินการในปท่ีรับการประเมิน 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน โดยเปนการ

ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการใหความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมหนวยงานดาน

คุณธรรมและ โปรงใส และตองเปนการดำเนินการในปท่ีรับการประเมิน 

- แสดงเนื้อหาเจตนารมณหรือคำมั่นวาจะปฏิบัติหนาที่และบริหารหนวยงานอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใส

และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยตองเปนการดำเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบันของหนวยงาน  

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหผู มีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการ

ดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน ยกตัวอยางเชน รวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

หรือรวมติดตามประเมินผล เปนตน และเปนการดำเนินการในปท่ีรับการประเมิน 

   



-๗- 

5.ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ำท่ีสุด  

 5.1 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล หนวยงานจักตองดำเนินการเผยแพรขอมูลการดำเนินการตางๆ  

ใหสาธารณชนไดทราบโดยท่ัวถึง และสืบคนไดงาย พรอมท้ังเปนขอมูลปจจุบัน 

 5.2 ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต หนวยงานจักตองเผยแพรการดำเนินการที่เกี่ยวของกับการ

ปองกันการทุจริตของผูบริหารและหนวยงานใหสาธารณชนไดทราบ พรอมทั้งเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับมาตรการ

ปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่จะปองกันการ

ทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได 

 

 


