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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ   
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
************************************* 

คำนำ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐ  กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง  และนำข้อมูลผลการ
ประเมิน  รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม  เพื ่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื ่อนมาตรการเชิงบวก         
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสะท้อนถึงความตั ้งใจของหน่วยงานใน การยกระดับ
มาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  (Good Governance)  ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากล 
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ฉบับนี้  ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง  10  ตัวชี้วัด  ได้แก่  (1)  การปฏิบัติหน้าที่  (2)  การ
ใช้งบประมาณ  (3)  การใช้อำนาจ  (4)  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  (5)  การแก้ไขปัญหาการทุจริต                  
(6)  คุณภาพการดำเนินงาน  (7)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (8)  การปรับปรุงระบบการทำงาน  (9)  การ
เปิดเผยข้อมูล และ  (10)  การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
(Internal)  การรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External)  และการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  (Open Data)  ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน  ส่งเสริม  
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพทุก
หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  และประการสำคัญ  คือ  ได้มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ  ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ  และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception 
Index : CPI)  ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

มีนาคม  2565 
 

 

 

 

 



1.  หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สำนักงาน ป.ป.ช.)  ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ชื่อว่า  “การประเมิน  คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)”  
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้ถูกกำหนดให้เป็นกล
ยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 – 
2564)  ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็น  “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  ที่หน่วยงานภาครัฐทั ่วประเทศจะต้องดำเนินการ        
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัช
นาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  อำเภอ         
ศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  
80.39  คะแนน  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ระดับ B 
 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดระดับผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 91.39 
2 การเปิดเผยข้อมูล 87.00 
3 การใช้อำนาจ 86.35 
4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.30 
5 การใช้งบประมาณ 82.31 
6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 81.16 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 78.53 
8 การป้องกันการทุจริต 75.00 
9 คุณภาพการดำเนินงาน 74.48 

10 การปรับปรุงการทำงาน 71.03 
 

 โดยมีคะแนนสูงสุด  91.39  คะแนน  และคะแนนต่ำสุด  71.03  คะแนน 

 สรุปได้ว่า  จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ  91.39  คือ  ตัวชี้วัดที่  1  การปฏิบัติ
หน้าที่  ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด  คือ  ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงการทำงาน  ได้เท่ากับ
ร้อยละ  71.03 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด  ได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน  ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT จากผลคะแนน IIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงใน

เรื่อง การใช้ทรัพย์สินของราชการ พบว่า ท่านรู้แนว
ปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที ่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 
81.16 คะแนน 

1. การปฏิบัติหน้าที่  91.39  คะแนน 
2. การใช้อำนาจ  86.35  คะแนน 
3. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  85.30  คะแนน 
4. การใช้งบประมาณ  82.31  คะแนน 
5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  81.16  คะแนน 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT จากผลคะแนน EIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงใน

เรื่อง การปรับปรุงการทำงาน พบว่า หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อมีการชี้แจงและตอบคำถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกี ่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด ได้คะแนน 71.03 คะแนน 

6. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  78.53  คะแนน 
7. คุณภาพการดำเนินงาน  74.48  คะแนน 
8. การปรับปรุงการทำงาน  71.03  คะแนน 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT จากผลคะแนน OIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงใน
เรื่อง การป้องกันการทุจริต พบว่า การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงานไม่พบการดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

9. การเปิดเผยข้อมูล  87.00  คะแนน 
10. การป้องกันการทุจริต  75.00  คะแนน 

 สรุปได้ว่า  จุดแข็งที่หน่วยงานที่ได้ตัวชี้วัดคะแนนสูงสุด  ร้อยละ  91.39  คือ  ตัวชี้วัดการปฏิบัติ
หน้าที่  ส่วนตัวชี้วัดที่ต้องพิจารณาปรับปรุง  คือ  ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน  ร้อยละ  80.70 

 



ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและควาโปร่งใสในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

 จากการประชุมของเทศบาลตำบลหาดเสี ้ยว  เมื ่อวันที ่  30  ธันวาคม  2564  ผู ้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

มาตรการ วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ การติดตามผล 

1. การให้ความรู้
กับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ชั้นในเรื่องแนว
ปฏิบัติของ
หน่วยงานเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่
ถูกต้อง 

1. อบรมให้ความรู้เรื่องแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน 
2. มอบ ผอ.กอง เพ่ิมเติมหรือทบทวน
รายละเอียดความรู้เรื่องแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องให้
พนักงานในกองของตนเองพร้อมทั้ง
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

สำนักปลัด/
กอง

ยุทธศาสตร์ฯ 

ม.ค.-มี.ค.
65 

รายงานผล
ดำเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจำเดือน
เมษายน 2565 

2. การปรับปรุง
การติดต่อ มีการ
ชี้แจงและตอบ
คำถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การดำเนินงานได้
อย่างชัดเจน 

1. มอบนโยบาย/จัดทำคู่มือการชี้แจง
และตอบคำถามเม่ือมีข้อกังวลสงสัย
เกีย่วกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน 
2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินงานเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 
3. เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก/ผู้รับบริการผู้มาติดต่องาน
เข ้ามาม ีส ่วนร ่วมในการปร ับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้อง
ความต้องการ 

สำนักปลัด/
กองคลัง/ 
กองช่าง/  

กอง
สาธารณสุขฯ/         

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ/
กองการศึกษา 

ม.ค.-มี.ค. 
65 

รายงานผล
ดำเนินการใน
ประชุมองค์กร 
ประจำเดือน
เมษายน 2565 

3. การป้องกันการ
ทุจริต 

1. จัดทำมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานและมีกำกับ
ติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
2. จัดทำ E-Service ช่องทางรับ
บริการโดยผู่ขอรับบริการไม่
จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน 
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ข้อเสนอแนะ 

 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ประจำปี 2564  จำนวน  80.39  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยมีผล
การประเมินระดับ  B  หมายถึง  หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน  และมีแนวปฏิบัติที่ดีใน
การดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน  ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูล
ราวร้อยละ  5-15  ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด  ดังนั้น  หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนำไปสู่
การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา  โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  คาดหมายได้ว่า
หน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิ์ผล  รวมถึง
สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆไป  ทั้งนี้  ประเด็นที่
ควรมีการเปิดเผย  หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งข้ึน  ได้แก่ 

 -  แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    
โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม  และเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 
 -  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์  โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไปเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามข้อ  029  ทั้งนี้  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 -  แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  มีข้อมูลรายละเอียด  ยกตัวอย่างเช่น  งบประมาณที่ใช้ใน
การจัดซื้อ  จัดจ้าง  ปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  เป็นต้น 
 -  แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ  การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560    ยกตัวอย่างเช่น  ประกาศเชิญชวน  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นต้น  
โดยเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่รับการประเมิน 
 -  แสดงแผนการจัดซื ้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีที่รับการประเมิน 
 -  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์  เพื่อช่วย
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ  โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 
 -  แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน  โดยเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย  6  เดือนแรก
ของปี  พ.ศ.  ที่รับการประเมิน 
 -  เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมี ส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 -  ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
 -  เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม  เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานให้
ชัดเจนมากข้ึน 
 -  เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
 -  เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 -  ส่งเสริมการทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
 -  ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 
  



 -  เพ่ิมมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการทำงานอย่างตรงไปตรงมา  
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
 -  เพิ่มมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 -  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ของท่านมากข้ึน 
 -  กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ  ปฏิบัติงาน  และให้บริการแก่
ประชาชนเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด 
 -  ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย  ไม่ซับซ้อน  และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลาย
มากขึ้น 
 -  ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 
 -  เพิ ่มการอำนวยความสะดวกเกี ่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื ่อยืมทรัพย์สินราชการ  ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


