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ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ .ค. 2563มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน

ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ

ประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง

เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ

ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Govemance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อส าธารณะทั้งในระดับชาติและ    

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ

หน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การ

ใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4)การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพ

การด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) 

การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ

ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่าน

ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลสีมามงคล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน

ส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรม และประการส าคัญคือได้มีบทบาท

ในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ชิงบวกให้กับ

หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption PerceptionIndex : CP) 

ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งเป็นแนวทางการยกระดับผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสีมามงคล (Integrity andTransparency 

Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบลสีมามงคล 

กุมภาพันธ์ 2565 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของเทศบาลต าบลสีมามงคล  อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
******************************* 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช) ได้พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า " การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) " ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่
ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งถือ
ว่าเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ทั่ว
ประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและ
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสีมามงคล ประจ าปี
งบประมาณ 2564  จึงจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของของเทศบาลต าบลสีมามงคล  อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 
เพ่ือแสดงการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ ที่มีรายละเอียดการวิเคราะห์ 
คือ จุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของเทศบาลต าบลสีมามงคล ประเด็นที่ต้องพัฒนาและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็น
แนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสีมามงคล อ าเภอปาก
ช่องจังหวัดนครราชสีมา 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสีมามงคล  อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2564  

 
 คะแนนภาพรวมหน่วยงาน :  65.13  คะแนน 
 ระดับผลการประเมิน : C 

 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคณุธรรมความโปร่งใสในการด าเนินการของเทศบาลต าบลสมีามงคล หนา้ 5 
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รายละเอียดคะแนนแต่ละตัวชี้วัด 
คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสีมามงคล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดที่(1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน : 90.40 ซึ่งเป็น

คะแนนสูงสุด ส่วนตัวชี้วัดที่ (10) การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน : 25.00 เป็นคะแนนต่ าสุดรายตัวชี้วัด 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสีมามงคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้อพัฒนา

ดังต่อไปนี้ 

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ) จ านวน 5 ตัวช้ีวัดตามล าดับ คือ 

1.ตัวชี้วัดที่ (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนน : 90.40 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดจาก

การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลต าบลสีมามงคล ( EIT) ต่อ

ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อสาธารณะชน

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยข้อมูลที่เผยแพร่ของหน่วยงานครบถ้วนและเป็นปัจจุบันและประเมินถึง

ความสามารถในการชี้แจงและตอบค ารวมทั้งช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนการ

ทุจริต 

  2.ตัวชี้วัดที่ (1)การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนน : 85.89 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

ของเทศบาลต าบลสีมามงคล เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวช้องกับเทศบาลต าบลสีมามงคล มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน

ตามขั้นตอน ระยะเวลาที่ก าหนด เป็นไปอย่างเท่าเทียมการปฏิบัติหน้าที่มุ่งมั่นเต็มความสามารถมีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม 

  3. ตัวชี้วัดที่ (6) คุณภาพการด าเนินงานได้คะแนน : 85.89 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

ของเทศบาลต าบลสีมามงคล เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ผู้รับบริการผู้มาติต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของเทศบาลต าบลสีมามงคล (EIT) ต่อคุณภาพการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนด การให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก

ปฏิบัติรวมถึงจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้มารับบริการอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และประเมินการ

รับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือแลกกับการอนุมัติ 

อนุญาตและบริการอ่ืนๆนอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมที่

จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

  4. ตัวชี้วัด (8) การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนน : 84.22 เป็นคะแนนจากการประเมินการ

รับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลต าบลสีมามงคล (EIT) ต่อการปรับปรุงระบบ

การท างานในประเด็นที่เก่ียวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  



รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคณุธรรมความโปร่งใสในการด าเนินการของเทศบาลต าบลสมีามงคล หนา้ 7 

 

  5.ตัวชี้วัด (3) การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนน : 80.43 ซึ่งเป็นคะแนนสูงรายตัวชี้วัดของ

เทศบาลต าบลสีมามงคล เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT)  ต่อการใช้อ านาจของ

ผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวกีบการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก

บุคคลเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ การใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บัวคับบัญชาเพ่ือบริหารงานบุคคล 

 3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80) จ านวน 5 ตัวช้ีวัดตามล าดับ คือ 

(1) ตัวชี้วัด (2) การใช้งบประมาณ ได้คะแนน : 74.20 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัดของ
เทศบาลต าบลสีมามงคล เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี การใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินมีลักษณะคุ้มค่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส ไม่ เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนรวมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ 

(2) ตัวชี้วัด (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน : 73.94 ซึ่งเป็นคะแนนรายตัวชี้วัด

ของเทศบาลต าบลสีมามงคล เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) ใช้ทรัพย์สินของ

ราชการโดยประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก แนวทางปฏิบัติและกระบวนการ

ขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ และก ากับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

(3) ตัวชี้วัด (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนน : 79.36 ซึ่งเป็นคะแนนราย 
ตัวชี้วัดขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) ต่อการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต โดยประเมินจากการที่ ผู้บริหาร ให้ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มีการทบทวน
นโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน การจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและ
ภายนอกไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน สามารถร้องเรียนแลได้อย่างสะดวก 
สามารถติดตามผลการร้องเรียนได ้

  (4) ตัวชี้วัด (9) การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนน : 52.56 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชน
ทราบใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
   1.ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
   2.การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการ 
   3. การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การจัดซื้อ จัด
จ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
   4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 
การด าเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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   5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรวม 
  (5) ตัวชี้วัด (10) การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนน : 25 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงานเพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้ทราบใน 2 ประเด็นคือ 
   1. การด าเนินการเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
   2. มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต 
  ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต ในหน่วยงาน
ให้ลดน้อยลง โดยการจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
4.ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

  4.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity 

and Transparency : IIT) ของเทศบาลต าบลสีมามงคล ได้คะแนนรวมเท่ากับ 78.77 อยู่ในระดับ B บ่ง

ชี้ให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมีการรับรู้ในระดับท่ีดีต่อหน่วยงานของตนเอง ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัด (2) การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัด (3) การใช้อ านาจ ตัวชี้วัด (4) การใช้

ทรัพย์สินของทางราชการ  ตัวชี้ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

  ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุ จริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและ

ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน คุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

  4.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 

and Transparency : EIT) ของเทศบาลต าบลสีมามงคล ได้คะแนนรวมเท่ากับ  86.63 อยู่ในระดับ  A บ่งชี้ว่า

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีการรับรู้ในระดับท่ีดีมากต่อเทศบาลต าบลสีมามงคล ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด (6) คุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัด (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ (8) การปรับปรุงระบบการ

ท างาน 

  4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Tensparency Assesinert : OIT) ของเทศบาลต าบลสีมามงคล ได้คะแนนเท่ากับ 38.78 อยู่ในระดับ F       

บ่งชี้ให้เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อยู่ในระดับ

ต้องปรับปรุง เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซด์ของ

หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบรูณ์ง่ายต่อการเข้าถึงและแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันปรามการทุจริตโดยมี
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มาตรการที่เป็นรูปธรรมประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ (9) การเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดที่ (10) การป้องกันการทุจริต 

จากตัวชี้วัดทั้ง 2ข้อ มีข้อเสนอแนะ คือ 

  1.การเปิดเผยข้อมูล เน้นดารเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

ข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการ

ผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุก

ช่วงเวลา ทั้งนี้ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL  บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 

  2.การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษา

และวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนว

ทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญต้องมี

การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้

ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5.ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด 

  คือตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 25.00 มีรายละเอียดดังนี้ 
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จากผลการประเมินข้างต้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เพ่ือยกระดับผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลสีมามงคล ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ตามข้อ

ค าถาม 035 ,042 ,043 

 1.การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนรวมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 

 2.การด าเนินกิจการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และ

ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 

 3.มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้อง

แก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการน าผล

วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
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6. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยก าหนดวิธีการประเมิน จ านวน 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวชีวัด น้ าหนัก 
 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
 

ร้อยละ 20 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

ร้อยละ 20 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ร้อยละ 20 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน  ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับผล

การประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับดังนี ้
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 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ(พ.ศ.

2561-2580) โดยในระยะแรกของแผนแม่บท ฯ (พ.ศ. 2561-2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้

หน่วยงานภาครัฐที่มีผลประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) และแผนงาน

บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้ก าหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานภาครัฐที่

มีผลประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 ทั้งนี้ แม้ว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสีมามงคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะมีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดค่าเป้าหมายไว้แล้วแต่

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบลสีมามงคล ก็ยังคงต้องยกระดับผลการประเมินฯ โดยการวิเคราะห์

จากผลการประเมินฯในปีที่ผ่านมา 

 จากผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาล อ าเภอ

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบลสีมามงคลจึงมีมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของเทศบาลต าบลสีมามงคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ดังนี้ 

 น าเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของเทศบาลต าบลสีมามงคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน โดยการก าหนด

ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและการก ากับติดตาม 

 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ตัวชี้วัดที่ (9) การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 52.56 

ที ่ มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1 หน่วยงานต้องปรับปรุงเว็บไซต์หลัก

ของหน่วยงาน โดยต้องน าข้อมูล
ต่างๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูล
ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ทั่ ว ไ ป 
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จั ด ห า พั ส ดุ แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลรวมทั้ง ข่าวประ
ชาวสัมพันธ์ แปละมีช่องทางการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ 

-ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในการประสานงานกับ
ผู้จัดท าเว็บไซต์ เพ่ือ
ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์
ของหน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบันและ 
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ที ่ มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
 ประชานทั่วไปและการให้บริการ

ผ่านระบบ e-service โดยต้อง
เผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่
สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้
โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ต้องเป็น
การเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานโดยตรง 

-แจ้งผู้จัดท าเว็บไซต์
เ พ่ิ ม ช่ อ ง ท า ง  e-
serviceเ พ่ื อ เ ป็ น
ช่ อ ง ท า ง ใ ห้
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก
สามารถขอรับบริการ
ผ่านช่องทางออนไลน์ 
-แจ้งผู้จัดท าเว็บไซต์ให้
สืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย
ทุกช่วงเวลา โดยต้อง
เป็นการ เข้ าถึ งผ่ าน 
URL บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานโดยตรง 

ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
ส านักปลัด/กอง
คลัง 

รายงาน
ความก้าวหน้าและ

สรุป ณ  
สิ้นปีงบประมาณ 

 ตัวชี้วัดที่ (10) การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 25.00 

ที ่ มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ

ทุจริตของหน่วยงาน หน่วยงาน
จะต้องจัดประชุมเตรียมความพร้อม
เพ่ือเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะ
ศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมิน
ของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนา 
จากนั้นจัดท าแนวทางการก ากับ
ติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และต้องมีการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการสื่อสารผ่าน
เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

-หน่วยงานจัดประชุม
ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
และแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในการ
จัดเตรียมข้อมูลในการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้
ครอบคลุมครบถ้วนทุก
ประเด็นของแต่ละงาน 

ส านักปลัด รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปฯ ณ  
สิ้นปีงบประมาณ 
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ที ่ มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
  -หน่วยงานมอบหมาย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานในแต่ละด้าน 
ด าเนินการเผยแพร่
ข้อมูลงานบริการต่างๆ 
บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
-หน่วยงานมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บไซต์ได้อย่าง 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
-หน่วยงานติดตามผล
การด าเนินงานของแต่
ละงานที่รับผิดชอบ
เป็นประจ าเดือน 
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ราย ะ  ียดตัวชี้วัด  งแ  วัด OIT 

ตัวช้ีวัด ี  9  าร   ด  ย    ู                                                                                   
                                                                                   5             
(1)                                                                              (2)              
                                                   (3)                                           
                                                       ( 4)                                 
                                                                                     
                                            ( 5)                                            
                                                                                                
                                                                                               9 
                            5                        

ตัวช้ีวัดย  ย ี  9.1     ู   ้น าน 
    ู   ้น าน 
     ระ ด น ารตรว  ควา ค ด   น คะแนน 
06                     ( ุ   งงาน)                        0.00 

 าร   สั  ัน      ู  
     ระ ด น ารตรว  ควา ค ด   น คะแนน 

011                                     
             6       (ว  คราะ   )   

                   
 

0.00 

 

ตัวช้ีวัดย  ย ี  9.2   าร ร  ารงาน 
 าร    ร  าร 
     ระ ด น ารตรว  ควา ค ด   น คะแนน 

015                             (งาน ุร าร)                    0.00 
017 E-Service  ( ุ   งงาน)                                        

                          
 

0.00 

 

ตัวชี้วัดย  ย ี  9.3   าร ร  าร ง นง  ระ า  

 าร ช   าย ง นง  ระ า  ระ  า   
     ระ ด น ารตรว  ควา ค ด   น คะแนน 

019                                  
                    6       (       ) 

                   
 

0.00 

 



รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคณุธรรมความโปร่งใสในการด าเนินการของเทศบาลต าบลสมีามงคล หนา้ 17 

 

 

 าร ัดซ ้  ัด  าง ร   าร ัด า ัสดุ 
     ระ ด น ารตรว  ควา ค ด   น คะแนน 

024                                        
              (งาน ัสดุ)   

                   
 

0.00 

 

ตัวช้ีวัดย  ย ี  9.4   าร ร  ารแ ะ ัฒนา รั ยา ร ุคค  

                                (                 ) 

     ระ ด น ารตรว  ควา ค ด   น คะแนน 
025                                                                 

                                        
                       

0.00 

026                                
               

                                     
           025                    
                                        
              

0.00 

027                           
          

                   
 

0.00 

028                          
                      

                   
 

0.00 
 

 

ตัวช้ีวัดย  ย ี  9.5   ารส ง สร  ควา โ ร ง ส 

                                (          ) 

     ระ ด น ารตรว  ควา ค ด   น คะแนน 
029                                      

                      
                   
 

0.00 
 

                                  (            ฯ) 

     ระ ด น ารตรว  ควา ค ด   น คะแนน 
032              ฟ                                  ฟ                

        
0.00 

033                                                          0.00 
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ตัวช้ีวัดย  ย ี  10.1   ารด า น น าร      ้ ง ัน าร ุ ร ต 

                           

     ระ ด น ารตรว  ควา ค ด   น คะแนน 
035                             ( ุ   งงาน)                                          

                                 
          

0.00 

 

                             ้               (          ) 

     ระ ด น ารตรว  ควา ค ด   น คะแนน 
036                                                              0.00 
037                                      

         
                                       
                        

0.00 

 

              ้                

     ระ ด น ารตรว  ควา ค ด   น คะแนน 
040                                  

 ้                           6        
(งานว  คราะ   ) 

                6                    
    12        
 

0.00 

 

ตัวช้ีวัดย  ย ี  10.2   าตร ารภาย น      ้ ง ัน าร ุ ร ต 

                              ้              ภ             (          ) 

     ระ ด น ารตรว  ควา ค ด   น คะแนน 
042                                

       ภ               
                                  
                                    
           ภ            .ศ.2563  
 

0.00 

043                                
                     ภ    
           

                             (    042) 
                                  
                                     
        
 

0.00 
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