
 

 

 

 บันทึกขอความ 

สวนราชการ     สํานักปลดัเทศบาล   เทศบาลตําบลไชยมงคล                                     

ท่ี   นม ๕๒๗๖๑/  -     วันท่ี       16    กุมภาพันธ   2564   

เรื่อง   รายงานผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลไชยมงคล 

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลไชยมงคล 

1. เรื่องเดิม   
ดวย สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมีประกาศของสํานักงาน ป.ป.ช. เรื่อง    ผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครฐั (ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ลง
วันท่ี  28  กันยายน  2563  แจงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานในการ
ดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  ในปงบประมาณ 2563    

 

2. ขอเท็จจริง 
เทศบาลตําบลไชยมงคลไดตรวจสอบประกาศของสํานักงานป.ป.ช ดังกลาวตามผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ  (ITA)  ในปงบประมาณ 
2563   เทศบาลตําบลไชยมงคลไดปรากฏผลคะแนนเปน 46.55 คะแนน  มีระดับผลการประเมิน
เปน  “F”    และมีคาเปาหมายแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปน “ไมผาน”   โดยมีรายละเอียดของ
คะแนนดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1   การเก็บขอมูลจากบุคลากรในเทศบาลตําบลไชยมงคล   คะแนนสวนของผูมี
สวนไดสวนเสียภายใน (IIT)  โดยสอบถามการรับรูและความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัดไดแก 

   ตัวชี้วัดท่ี 1  การปฏิบัติหนาท่ี      ได    86.75 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 2  การแกไขปญหาการทุจริต   ได    83.41 คะแนน 

  ตัวชี้วัดท่ี 3  การใชอํานาจ  ได    80.88 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 4  การใชงบประมาณ  ได    76.27 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 5  การใชทรัพยสินของราชการ ได    68.10 คะแนน 

สวนท่ี 2   การเก็บขอมูลจากผูรับบริการหรือผูมาติดตอหนวยงานภายในเทศบาลตําบล    
ไชยมงคล   คะแนนสวนของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT)  ไดแก 

ตัวชี้วัดท่ี 6  คุณภาพการดําเนินงาน ได    69.63 คะแนน 
  ตัวชี้วัดท่ี 7   การปรับปรุงการทํางาน   ได    57.36 คะแนน 

  ตัวชี้วัดท่ี 8  ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได    43.56 คะแนน 
สวนท่ี  3  การเปดเผยขอมูลทางเว็บไซตของเทศบาลตําบลไชยมงคล  คะแนนสวนของ

การเปดขอมูลสาธารณะ (OIT)  ไดแก 
ตัวชี้วัดท่ี 9  การเปดเผยขอมูล  ได    28.83 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 10  การปองกันการทุจริต ได    0.00   คะแนน 

 ในการนี้  ตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลไชยมงคล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในสวนท่ี 3  การเปดเผยขอมูลทางเว็บไซตของเทศบาล
ตําบลไชยมงคล  เปนคะแนนการเปดขอมูลสาธารณะ  (OIT)  ซ่ึงปรากฏเปนผลคะแนนรายตัวชี้วัดและความ
คิดเห็นของคณะท่ีปรึกษาฯ  ดังตอไปนี้ 

 
/ จากเปาหมาย.... 
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 จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจําป 2563” ท่ีกําหนดใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 
85 คะแนนข้ึนไป ภายในป 2565 พบวา ผลคะแนนการประเมินหนวยงานของทานจาก 3 แบบวัด  คือ แบบ
วัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบ
ตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) จํานวนท้ังสิ้น 10 ตัวชี้วัด ไมมีแบบวัดใดผานเกณฑเปาหมาย (85 
คะแนนข้ึนไป)  จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีผลการประเมินท่ีดียิ่งข้ึนในปถัดไป 
ดังตอไปนี้ 

 แบบวัด IIT  เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี การ
ใชจายงบประมาณและทรัพยสินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังหลักการมี
สวนรวมของประชาชน จึงควรดําเนินการดังนี้  

 1) การปฏิบัติหนาท่ี จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลาและ
ผูรับผิดชอบในการใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับ
บริการ ณ จุดใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล รวมท้ังกําหนด
มาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

 2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซ้ือ
จัดจางหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบจาก
ทุกภาคสวน ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสมํ่าเสมอ  

 3) การใชอํานาจของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดทํารายละเอียดของตําแหนง
งาน (job description) และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการเปดรับ
ฟงความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

 4) การใชทรัพยสินของราชการ จัดทําคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ 
สรางระบบการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอยางเครงครัด  

 5) การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานเพ่ือประโยชนสูงสุดของ
สวนรวม มีจิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทํามาตรการการ
ปองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการเปดให
ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทํางานของหนวยงานไดโดยงาย
และสะดวก  

 แบบวัด EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการ
ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ จึงควรดําเนินการดังนี้  

 1) คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและข้ันตอนการใหบริการงาน
ดานตางๆ อยางท่ัวถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
อยางสมํ่าเสมอ  

 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลัก
ของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและ
ตอเนื่อง  

 3) การปรับปรุงระบบการทํางาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและ
บุคลากรเพ่ือรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก 

/ แบบวัด.... 
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 แบบวัด OIT เปนการเปดเผยขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีเปนปจจุบันของหนวยงานสู
สาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการ
ปองปรามการทุจริตโดยมีมาตรการท่ีเปนรูปธรรม จึงควรดําเนินการดังนี้  

 1) การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูล พ้ืนฐานเ ก่ียวกับการปฏิบั ติงาน 
ประกอบดวยขอมูลดานการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมท้ังขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป 
และการใหบริการผานระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสืบคน
ขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา ท้ังนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง  

 2) การปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะ
ศึกษาและวิเคราะหผลการประเมินของปท่ีผานมาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทํา
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

 ท่ีสําคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของ
หนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

3. ขอพิจารณา   
       สํานักปลัดเทศบาล  จึงเห็นควรแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความรวมมือใหเรงรัด

ดําเนินการปรับปรุงแกไขขอมูลของการประเมินฯ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ป.ป.ช.  กําหนด  และคณะท่ี
ปรึกษามีขอเสนอแนะ  เพ่ือใหเกิดผลคะแนนการประเมินไปในทิศทางท่ีดีและทันตอกําหนดระยะเวลาการนํา
ขอมูลเขาสูระบบของการประเมินฯ  ในป พ.ศ. 2564  ท้ังนี้คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินการของเทศบาลตําบลไชยมงคล  ประจําปงบประมาณ 2564  และคณะทํางานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของเทศบาลตําบลไชยมงคล ไดรวมกันดําเนินการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามคูมือในทุกข้ันตอน  โดยไดรวมกันวิเคราะหและพิจารณาเนื้อหารายละเอียดตาง ๆ ตาม
คูมืออยางละเอียดถ่ีถวน  เพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินการของเทศบาลตําบลไชยมงคลในปงบประมาณตอไป    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
 

 

 

 


