






รายงานผลคะแนน 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

ประจาํปงบประมาณา พ.ศ. 2562 
                        

  ตามท่ีเทศบาลตําบลดอนเจดีย ไดเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินออกเปน 10 ตัวชี้วัดดังนี้ 
  11. การปฏิบัติหนาท่ี 
  12. การใชงบประมาณ 
  13. การใชอํานาจ 
  14. การใชทรัพยสินของราชการ 
  15. การแกไขปญหาการทุจริต 
  16.คุณภาพการดําเนินงาน 
  17. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  18. การปรับปรุงระบบการทํางาน 
  19. การเปดเผยขอมูล 
  20. การปองกันการทุจริต 
  โดยมีเครื่องมือท่ีใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) 3 เครื่องมือไดแก 
  (1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (Integrity and Transparency 
Assessment:IIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายในท่ีมีตอหนวยงาน
ของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสิน
ของทางราชการและการแกไขปญหาการทุจริต โดยเก็บขอมูลจากบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
ทํางานใหกับหนวยงานมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป ซ่ึงผลประเมินไดคะแนนดังนี้ 
 1. ดานการปฏิบัติหนาท่ี ได  90.67  คะแนน ลดลงจากปท่ีแลว  1.24  คะแนน 
 2. การใชงบประมาณ ได  74.51 คะแนน ลดลงจากปท่ีแลว  5.82  คะแนน 
 3. การใชอํานาจ ได  82.70 คะแนน เพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลว 1      คะแนน 
 4. การใชทรัพยสินของทางราชการ ได 79.47 คะแนน ลดลงจากปท่ีแลว   2.77 คะแนน 
 5. การแกไขปญหาการทุจริต ได 81.39 คะแนน  ลดลงจากปท่ีแลว   0.85 คะแนน 
 (2) แบบวัดความรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment :EIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอกท่ีมีตอ
หนวยงานในประเด็นท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงาน โดยเก็บขอมูลจากบุคคล   
นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหนวยงานอ่ืนท่ีมารับบริการหรือมาติดตอตามภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีการกระจายตามภารกิจการใหบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรวมถึงการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงผลการประเมินไดคะแนนดังนี้ 
 6. คุณภาพการดําเนินงาน ได 92.97 คะแนน เพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลว 17.54 คะแนน 
 7. ประสิทธิภาพการสื่อสารได 92.94 คะแนน เพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลว 23.31 คะแนน 



 8. การปรับปรุงระบบการทํางานได 91.46 คะแนน เพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลว 16.85 คะแนน 
 (3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment:OIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการเขาถึงขอมูลจากกลุมประชาชนท่ัวไป ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยขอมูลและการปองกันการทุจริต การเก็บรวบรวมขอมูลจะเก็บขอมูลจาก
เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงผลการประเมินไดคะแนนดังนี้  
 9.  การเปดเผยขอมูล ได 89.64 คะแนน เพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลว  4.36 คะแนน 
 10.การปองกันการทุจริต ได 87.50 คะแนน เพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลว 20.83 คะแนน 
ในการนี้สํานักงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมผลการประเมินดังนี้ 
 ดานวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (Integrity and Transparency 
Assessment:IIT) 
 เทศบาลตําบลดอนเจดียมีคะแนนดานนี้อยูในระดับท่ีดี บงชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการ
ดําเนินงานท่ีเปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวนใหญยัง
เชื่อม่ันและแสดงความไววางใจท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารท่ีมุงสูการปองกันและปราบปรามการทุจริต
อยางมีประสิทธิผล อยางไรก็ดีสิ่งท่ีควรเปนประเด็นการพัฒนาสําหรับหนวยงานท่ีไดคะแนนในระดับดี คือ 
 -หนวยงานตองจัดทําขอตกลงหรือประกาศใหบุคลากรทราบถึงนโยบายการไมนําทรัพยสิน
ของหนวยงานไปใชเปนประโยชนสวนตัว มีการจัดทําประกาศขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ
ไปใชในการปฏิบัติงาน ใหบุคคลภายในและภายนอกหนวยงานทราบใหชัดเจน 
 ดานวัดความรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment :EIT)  
 ในสวนนี้มีคะแนนอยูในระดับดี ชี้ใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อม่ันใน
คุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว โดยมีการให
ขอมูลท่ีชัดเจนแกผูบริการอยางตรงไปตรงมา ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ
และไมพบวามีการเรียกรับสินบน ท้ังท่ีเปนเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได 
อยางไรก็ดีสิ่งท่ีควรเปนประเด็นการพัฒนาสําหรับหนวยงานท่ีไดคะแนนในระดับดี โดยควรดําเนินการอยาง
เขมขนมากข้ึน คือ 
 หนวยงานตองมีมาตรการลดข้ันตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one 
stop service) การใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
 ดานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment:OIT) 
 หนวยงานงานมีคะแนนอยูในระดับท่ีดี แตมีขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการปองกันการทุจริต 
และขอมูลมาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ท่ียังไมไดรับการเผยแพร  ท้ังนี้มีขอเสนอแนะท่ีหนวยงานควร
ดําเนินการ ดังนี้ 
 หนวยงานตองมีแผนหรือมาตรการปองกันการทุจริตอยางมีคุณภาพจัดทํามาตการในการ
ปองกันปญหาการทุจริตของหนวยงานใหชัดเจนและวางแนวทางในการสรางแรงจูงใจแกผูเฝาระวังการทุจริต 
รวมถึงใหนําขอเสนอแนะของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงานมาพัฒนาและปรับปรุงหนวยงานให
ชดัเจน 
  



 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐนั้น จะมีการ
ดําเนินการประเมินเปนประจําทุกป โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดผลการประเมินและ
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยาง
เหมาะสม เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการ และอํานวยความสะดวกตอประชาชนใหเขาถึง
บริการสาธารณะดวยความเปนธรรมผานการปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน มีประกาศข้ันตอนและระยเวลาใน
การใหบริการอยางชัดเจน จากผลการประเมินประจําป พ.ศ. 2562 เทศบาลตําบลดอนเจดียยังทีขอบกพรอง
ในดานตางๆ ดังนี้ 

1. อํานาจหนาท่ี ไมมีขอมูลตามท่ีระบุใน url ท่ีระบุ แตไปพบในขออ่ืน 
2. ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ ไมมีขอมูลตามท่ีระบุใน url 
3. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไมมีขอมูลป 62 

 
ทําใหทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานดังนี้ 
 1.  การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีบกพรองในเรื่องการนําประกาศหรือขอมูลท่ีควรเปดเผยให
ประชาชนทราบลงประกาศหนาเว็บไซตของเทศบาลตําบลดอนเจดีย หากมีการประกาศแตไมไดแนบเนื้อหา
สาระลงในประกาศเพ่ือใหประชาชนไดทราบถึงรายละเอียด 
 2.  การดําเนินการในเรื่องปองกันการทุจริตเปนเรื่องโดยรวมขององคกรไมใชหนาท่ีของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง การจะดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนปองกันการทุจริตทุกคนในหนวยงานตอง
รับรูและนําไปใชปฏิบัติจริง 
 ขอเสนอแนะ 

1. เห็นควรปรับปรุงและการนําเขาขอมูลประกาศตางๆลงในหนาเว็บไซตใหครบถวนตามท่ีผู 
ประเมินเสนอแนะมา 

2. ควรแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนแผนปองกันการทุจริตใหบรรลุวัตถุประสงค 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 
 

 
 (นางอรทัย  เอมโอษฐ) 

                    นิติกรปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
    ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

    เรื่อง รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
 ของ เทศบาลตําบลดอนเจดีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

                      
  
 ตามท่ีเทศบาลตําบลดอนเจดีย ไดเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 นั้น 

 ในการนี้ เทศบาลตําบลดอนเจดีย ขอประกาศผลคะแนนในดานตางๆ ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดประเมิน รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

             ประกาศ ณ วันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 
   (นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย) 
   นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย 
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