
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลเมืองอ่างทอง 

**************************************  
 

1. หลักการและเหตุผล  
  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
เป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมิน และแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้ อย่างเหมาะสม 
 
2. กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย 10 ตัวชี ้วัด โดยประกอบด้วยเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล           
3 เครื่องมือ โดยสรุปดังนี้ 

 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ำหนัก 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

ร้อยละ 30 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 

ร้อยละ 30 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ร้อยละ 40 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
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การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนน 
ควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

 

คะแนน ระดับ 
95.00 - 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 86.76 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 75.92 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 80.28 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.72 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 78.37 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 77.98 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 73.65 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 76.38 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 94.64 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 93.75 

คะแนนผลการเฉลี่ย 84.24 

ระดับผลการประเมิน B 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเทศบาลเมืองอ่างทอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
1. การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองอ่างทอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยภาพรวมได้คะแนน 84.24 อยู่ในระดับ B ผลการประเมินจำแนกตาม
ตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีระดับคะแนน 94.64 
รองลงมา คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีระดับคะแนน 93.75 ส่วนตัวชี้วัดที่มี คะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด 
คือ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีระดับคะแนน 73.65 

 

 

 

2. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  

 2.1 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 86.76 คะแนน เป็นการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่น ในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใสปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มา
ติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล 
หรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็น
การตอบแทน หรือมีการให้แก่บุคคลภายนอกเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 

 2.2 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนร้อยละ 94.64 คะแนน เป็นประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 
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ทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 2.3 ตัวชี ้วัดที ่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละ 93.75 คะแนน เป็นการ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ นโยบาย
ไม่รับของขวัญ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ(2) 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการ
ให้ความสำคัญต่อผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมี
การกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 
3. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 85) จำนวน 7 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

 3.1 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนร้อยละ 75.92 คะแนน เป็นการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือการเบิก
จ่ายเงินอย่างไม่ถูกต้อง ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย 

 3.2 ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ  ได้คะแนนร้อยละ 80.27 คะแนน เป็นการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการ
มอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา
หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา บรรจุ 
แต่งตัง้ โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง 

 3.3 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนร้อยละ 74.72 คะแนน เป็นการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
กำหนดแนวทางในการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ 
ซ่ึงควรจะต้องส่งเสริมให้การใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง มีความสะดวกและมีการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

 3.4 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละ 78.37 คะแนน เป็นการ
ประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังและความพยายามของ
หน่วยงานในการป้องกันการทุจริต โดยการจัดทำมาตรการภายในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพการเผยแพร่และ
กำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน รวมไป
ถึง การส่งเสริมการให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและมีการตรวจสอบ
และลงโทษอย่างจริงจังเมื่อพบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกระทำความผิด 
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 3.5 ตัวชี ้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  ได้คะแนนร้อยละ 77.98 คะแนน เป็นการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด 
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
นอกจากนี้ พฤติกรรมการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ เพ่ือแลกกับ
การให้บริการหรือปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึง การรับรู้ต่อการทำงานหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนและส่วนรวมมากท่ีสุด 

 3.6 ตัวชี ้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื ่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 73.65 คะแนน เป็นการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันหน่วยงานก็จะต้องมีการอธิบาย
หรือชี้แจงต่อประชาชนได้อย่างชัดเจนด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานก็ควรจะมีช่องทางที่ เปิดโอกาสให้ประชาชน
หรือผู้รับบริการสามารถให้คำติชม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ 

 3.7 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ 76.38 คะแนน เป็นการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการ
ทำงาน ขัน้ตอน วิธีการบริการ และการพัฒนาการให้บริการผ่านทางออนไลน์ให้สะดวกรวดเร็วมากยิงขึ้น รวมไป
ถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นและเกิด
ความโปร่งใสมากยิง่ขึน้ 

 

4. ประเด็นทีต่้องปรับแก้ไขอยา่งเร่งด่วน (แบบวัด OIT ที่ได้ 0 คะแนน) จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ 
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน ข้อบกพร่อง 

O17 E-Service 
ไม่ครบองค์ประกอบเนื่องจากไม่มีการบริการที่เบ็ดเสร็จผ่าน
หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยตรงและไม่ใช่การให้บริการที่
จำแนกตามภารกิจ 

O19 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 

1.ไม่พบรายละเอียดความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ 
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
2.พบเพียงการรายงานผลประจำปี 2564 ตามลิงค์ URL 
ที่แนบมา 

O38 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร     
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

ไม่ครบองค์ประกอบเนื่องจากกิจกรรมที่นำมาตอบเป็น
กิจกรรมที่ดำเนินการกับบุคลากรภายนอก/ประชาชน ซึ่ง
ข้อ O38 จะต้องเป็นการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับบุคลากร
ภายในเท่านั้น 
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 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. หน่วยงานควรดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการบริหารเงิน งบประมาณใน

ประเด็นต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมเพื่อสร้างความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 2. หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภท

งานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู ่มือ หรือแนวทาง
ดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้ผู้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืม
ทรัพย์สินอย่างถูกต้อง 

 3. หน่วยงานควรกำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ควรระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 4. หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ 
โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่
บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น 
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