
 

 
 
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ        งานนิติการ   ส านักปลัดเทศบาล   โทร  105                                  
ที ่    สป  101 /779 วันที่   15   ตุลาคม  2563        
เรื่อง  รายงานผลการประเมนิระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA ) 

เรียน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ/หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีต าบลดอนเจดีย ์  
 

  ตามที ่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้ด าเนินการโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และ
แจ้งปฏิทินพร้อมทั้งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
  บัดนี้  ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA ) ของหน่วยงานเทศบาล            
ต าบลดอนเจดีย์ มีคะแนนเท่ากับ 76.88 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ B  พร้อมทั้งข้อเสนอแนะตามแบบวัดการรับรู้ใน
ส่วนต่างๆ รายละเอียดตามส่งที่แนบบมาพร้อมนี้ 
   

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

  ลงชื่อ 

     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

   
    ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

    เรื่อง รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
 ของ เทศบาลตําบลดอนเจดีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                      
  
 ตามที่เทศบาลตําบลดอนเจดีย ไดเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 น้ัน 

 ในการน้ี เทศบาลตําบลดอนเจดีย ขอประกาศผลคะแนนในดานตางๆ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดประเมิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมน้ี 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

 
   (นายสุทธิศักด์ิ  ชัยธนทรัพย) 
   นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย 



รายงานผลคะแนน 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

ประจําปงบประมาณา พ.ศ. 2563 
                        

  ตามที่เทศบาลตําบลดอนเจดีย ไดเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นออกเปน 10 ตัวช้ีวัดดังน้ี 
  1. การปฏิบัติหนาที่ 
  2. การใชงบประมาณ 
  3. การใชอํานาจ 
  4. การใชทรัพยสินของราชการ 
  5. การแกไขปญหาการทุจริต 
  6.คุณภาพการดําเนินงาน 
  7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  8. การปรับปรุงระบบการทํางาน 
  9. การเปดเผยขอมูล 
  10. การปองกันการทุจริต 
  โดยมีเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) 3 เครื่องมือไดแก 
  (1) แบบวัดการรบัรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (Integrity and Transparency 
Assessment:IIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายในที่มีตอหนวยงาน
ของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสิน
ของทางราชการและการแกไขปญหาการทจุริต โดยเก็บขอมูลจากบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ทํางานใหกับหนวยงานมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป ซึ่งผลประเมินไดคะแนนดังน้ี 
 1. ดานการปฏิบัติหนาที่ ได  83.67  คะแนน ลดลงจากปที่แลว  7      คะแนน 
 2. การใชงบประมาณ ได  74.93 คะแนน เพ่ิมขึน้จากปที่แลว 0.42  คะแนน 
 3. การใชอํานาจ ได  79.40 คะแนน ลดลงจากปที่แลว    3.3   คะแนน 
 4. การใชทรัพยสินของทางราชการ ได 78.06 คะแนน ลดลงจากปที่แลว   1.41  คะแนน 
 5. การแกไขปญหาการทุจริต ได 78.41 คะแนน  เพ่ิมขึ้นจากปที่แลว 2.98 คะแนน 
 (2) แบบวัดความรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment :EIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดเสีย
ภายนอกที่มีตอหนวยงานในประเด็นที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงาน โดยเก็บขอมูล
จากบุคคล   นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหนวยงานอ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดตอตามภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีการกระจายตามภารกิจการใหบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งผลการประเมินไดคะแนนดังน้ี 
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 6. คุณภาพการดําเนินงาน ได 88.75 คะแนน ลดลงจากปที่แลว 4.22 คะแนน 
 7. ประสิทธิภาพการสื่อสารได 87.44 คะแนน ลดลงจากปที่แลว 5.50 คะแนน 
 8. การปรับปรุงระบบการทํางานได 84.07 คะแนน ลดลงจากปที่แลว 7.39 คะแนน 
 (3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment:OIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการเขาถึงขอมูลจากกลุม
ประชาชนทั่วไป ในประเด็นที่เก่ียวของกับการเปดเผยขอมูลและการปองกันการทุจริต การเก็บรวบรวมขอมูล
จะเก็บขอมูลจากเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งผลการประเมินไดคะแนนดังน้ี  
 9.  การเปดเผยขอมูล ได 54.70 คะแนน ลดลงจากปที่แลว  34.94 คะแนน 
 10.การปองกันการทุจริต ได 81.25 คะแนน เพ่ิมขึ้นจากปที่แลว 6.25 คะแนน 
ในการน้ีสํานักงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมผลการประเมินดังน้ี 
 ดานวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (Integrity and Transparency 
Assessment:IIT) 
 เทศบาลตําบลดอนเจดียไดรับขอเสนอแนะจากการประเมิน IIT ตัวช้ีวัดที่หนวยงานควร
พัฒนา คือการใชงบประมาณโดยหนวยงานจะตองจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปและเผยแพร
อยางโปรงใส รวามถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ นอกจากน้ีควรให
ความสําคัญกับการเปดโอกาสใหบุคคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ
หนวยงานได 
 ดานวัดความรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment :EIT)  
 เทศบาลตําบลดอนเจดียไดรับขอเสนอแนะจากการประเมิน EIT ตัวช้ีวัดที่หนวยงานควร
พัฒนา คือการปรับปรุงการทํางาน โดยหนวยงานควรมีการปรับปรุงพัฒนาในดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
และกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดีย่ิงขึ้น โดยควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานใหมี
ความโปรงใสมากขึ้น 
 ดานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment:OIT) 
 เทศบาลตําบลดอนเจดียไดรับขอเสนอแนะจากการประเมิน ตัวช้ีวัดที่หนวยงานควรพัฒนา  
คือ การเปดเผยขอมูล ไดแก 1.ขอมูลพ้ืนฐาน 2.การบริหารงานในดานแผนการดําเนินงานและการใหบริการ 
3.การบริหารเงินงบประมาณในดานการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ5.การสงเสริมความโปรงใสดานการจัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริต 
 ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดเสียภายนอก (External) หนวยงานควรมีการเพ่ิมชองทางการ
ประชาสัมพันธใหหลากหลายมากย่ิงขึ้น เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง 
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 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐน้ัน จะมีการ
ดําเนินการประเมินเปนประจําทุกป โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินไดผลการประเมินและ
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยาง
เหมาะสม เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการ และอํานวยความสะดวกตอประชาชนใหเขาถึง
บริการสาธารณะดวยความเปนธรรมผานการปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน มีประกาศขั้นตอนและระยเวลาใน
การใหบริการอยางชัดเจน จากผลการประเมินประจําป พ.ศ. 2563 เทศบาลตําบลดอนเจดียยังทีขอบกพรอง
ในดานตางๆ ดังน้ี 
 

1. อํานาจหนาที่ ควรจัดทําขอมูลเก่ียวกับอํานาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงานตามที่
กฎหมายกําหนด 

2. ขอมูลการติดตอ ขอมูลการติดตอกับหนวยงานไมครบถวน ยังขาดหมายเลขโทรสาร ที่
อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E – Mail) และแผนที่ต้ังหนวยงาน 

3. รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป รอบ 6 เดือน ไมพบ Link ขอมูล 
ทําใหทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานดังน้ี 
 4.  รายงานผลการดําเนินงานประจําป  ไมพบ Link ขอมูล 
 5.  ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ  ไมพบ Link ขอมูล 
 6.  E – Service หนวยงานควรแสดงชองทางการใหบริการตามภารกิจของหนวยงานผาน
ระบบ E – Service ที่สามารถเขาถึงไดผานเว็บไซตหลักของหนวยงาน 
 7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป ไมพบ Link ขอมูล 
 8.  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรจัดทํานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มี
จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค เพ่ือกอใหเกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปรงใสและมีคุณธรรม 
 9.  การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หนวยงานควรแสดงถึงการ
ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแตงต้ังบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหนวยงาน เปนตน ซึ่งเปนการดําเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามขอ O25 หรือเปนไปตามกิจกรรมที่อยูภายใตนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามขอ O25 
และเปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 
 10. หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หนวยงานควรมีการกําหนด
หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของ ดังน้ี 
หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑการบรรจุและแตงต้ังบุคลากร หลักเกณฑการพัฒนา
บุคลากร หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน และหลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ 
ใหครบถวนทุกประเด็น 
 

 
11. รายงาน... 
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 11. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป หนวยงานควรมีการ
ประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดทําเปนรายงานผลการดําเนินงานประจําปที่ผานมา 
อยางนอยคือ ป พ.ศ. 2562  
 12. ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต แสดงชองทางที่สามารถเก็บรักษาขอมูลของผูแจง
ใหเปนความลับ และควรมีผูรับผิดชอบการรับแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตเปนการเฉพาะ ทั้งน้ี ชองทางแจง
เรื่องรองเรียนการทุจริตควรมีความสอดคลองตอเน่ืองกับแนวปฏิบัติจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตทีไดกําหนด
ไว ซึ่งจะตองไมเปนชองทางเดียวกันกับขอ O32 และจะตองเปนชองทางผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 
 13. ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจําป ไมมี Link ขอมูล 
 14. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป ควรมีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน 
เชน เหตุการณความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง เปนตน และเปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 
 15. การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ควรเปนกิจกรรมหรือการดําเนินการที่
สอดคลองกับมาตรการหรือการดําเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ O36 และเปนการดําเนินการ
ในป พ.ศ. 2563 
 16. รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป รอบ 6 เดือน ไมมี 
Link ขอมูล 
 
 ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรดําเนินการตามขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  และ
ควรปรับปรุงการทํางานในสวนตางๆที่ยังไมถูกตองครบถวน เพ่ือ รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตอไป 
 
 

 
  (นางอรทัย  เอมโอษฐ) 

                                                                    นิติกรชํานาญการ 
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