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1. หลักการและเหตุผล  
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก   
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็น     
กลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560- 
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั ่วประเทศจะต้องดำเนินการ          
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ 
ยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม  

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว  
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว โดยภาพรวม 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.94 คะแนน โดยถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ A        
พิจารณาตามตัวชี้วัดได้ดังนี ้

ลำดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.03 
2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.26 
3 การใช้อำนาจ 95.70 
4 การใช้งบประมาณ 94.43 
5 การป้องกันการทจุริต 93.75 
6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 93.47 
7 คุณภาพการดำเนินงาน 88.59 
8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.42 
9 การปรับปรุงการทำงาน 83.24 

10 การเปิดเผยข้อมูล 76.56 
 
 สรุปได้ว่า ตัวชี้วัดที่เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวได้คะแนนสูงสุดคือ ตัวชี้วัด  การปฏิบัติหน้าที่ และตัวชี้วัดที่
จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการประเ มินค ุณธรรมและความโปร ่งใสจำแนกตามด ัชนี ของเทศบาลตำบลน ้ำ เชี่ ยว             
อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด      
ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนา ดังนี้ 

 ๓.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘5) จำนวน 8 ตัวช้ีวัด คือ 
 (๑) ลำดับที่ ๑ ตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙9.03 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง          
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ อันสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐาน 
 (2) ลำดับที่ 2 ตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.26 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้นการทุจริตอย่างจริงจังโดยหน่วยงานมีการจัดทำ
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
 (๓) ลำดับที่ 3 ตัวชี้วัด การใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.70 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งพบว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจ
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
 (4) ลำดับที่ 4 ตัวชี้วัด การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.43 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส     
ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ำ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง 
ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญ           
กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
 (๕) ลำดับที่ 5 ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.75 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้ทราบเพ่ือแสดงถึงการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
 (6) ลำดับที่ 6 ตัวชี้วัด การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.47 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น            
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง
หรือนำไปให้ผู ้อื ่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการทั ้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงานซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่
ชัดเจนและสะตวกเห็นได้ว่าหน่วยงานควรจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้องเพ่ือเผยแพรใ่ห้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ 

(7) ลำดับที่ 7 … 
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 (7) ลำดับที่ 7 ตัวชี้วัด คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.59 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริกา ร
และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน 
 (8) ลำดับที่ 8 ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.42 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆต่อสาธารณชน เห็นได้ว่า
หน่วยงานให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใช้บริการ 
 ๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๘5) จำนวน 2 ตัวช้ีวัด คือ 
 (1) ลำดับที่ 9 ตัวชี้วัด การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.24 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบกา ร
ทำงานในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั ้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่และ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 (2) ลำดับที่ 10 ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.56 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ประชาชน      
ได้ทราบเพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 

๔. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ. 2565 และสำหรับการประเมินหน่วยงานของ เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว       
จาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รวมจำนวนทั้งสิ ้น 10 ตัวชี ้ว ัด พบว่า          
มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) เกือบทุกตัวชี้วัด โดยภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.94 
คะแนน โดยถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ A ซึ ่งสะท้อนถึงการตระหนักรู้            
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
อย่างชัดเจน อีกทั ้งยังคำนึงถึงคุณภาพในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service อย่างดียิ่ง 
 
 


