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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    

                                                         

                                                     คํานํา 



 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  Integrity (and 
Transparency Assessment-ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้ หน่วยงาน
ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และนําข้อมูลผล              
การประเมินรวมทั ้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดั บการดําเนินงานของหน่วยงาน                  
ได้อย่างเหมาะสมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน
การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล Good Governance ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ   
และระดับสากลรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดําเนินงาน              
ของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่        
2)การใช้งบประมาณ 3)การใช้อํานาจ 4)การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต                     
6)คุณภาพการดําเนินงาน 7)ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8)การปรับปรุงระบบการทํางาน 9)การเปิดเผยข้อมูล 
และ 10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal การรับรู้
ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน             
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Open Data ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สําน ักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสระโบสถ์  หว ังเป ็นอย่างย ิ ่ งว ่าผลการ ประเมินคร ั ้ งนี้                      
จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                 
ในการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใต้                
กรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริต                   
ของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐและส่งผลต่อการยกระดับ                 
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI)  ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนน
ที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 
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1.  หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)  ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก             
ให้ หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม “ โดยใช้ ชื ่อว่าการประเมินคุณธรรม                
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity ( and Transparency Assessment: 
ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกําหนด    
เป็นกลยุทธที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งถือเป็นการยกระดับ            
ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น  “มาตรการป้องกัน           
การทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดําเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ              
การประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรม                 
และความโปร่งใสในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเม ินค ุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเน ินงานของ เทศบาลตำบลสระโบสถ์                            
อําเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดําเน ินงานของ เทศบาลตำบลสระโบสถ์                 
อําเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมได้ คะแนนเท่ากับร้อยละ 9๓.๖๓ คะแนน  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานระดับ A 
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คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.การวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจําแนกตามดัชนีของ เทศบาลตำบลสระโบสถ์                  
อําเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 
 

ตัวชี้วัดการประเมิน ITA ข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)  
1.การปฏิบัติหน้าที่                   93.58 
2.การใช้อำนาจ                       90.27 
3.การแก้ไขปัญหาการทุจริต        88.79  
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ      88.42  
5.การใช้งบประมาณ                 85.33   
 

ผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงใน
เรื่องการใช้ทรัพย์สินทางราชการ พบว่า บุคลากร
ไม่ทราบถึงข้ันตอนการขอใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
และไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดย
ทั่วถึง  

แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  

6.คุณภาพการดำเนินงาน           95.22 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร         94.47 
8.การปรับปรุงการทำงาน          92.49 
 

ผลคะแนน EIT พบว่าควรต้องปรับปรุงการทำงาน
เพ่ือยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน และพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึนและทำการ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานอยู่เสมอ 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT  
9.การป้องกันการทุจริต             100 
10.การเปิดเผยข้อมูล                93.14 
 

ผลคะแนน OIT พบว่ามีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วน ควรรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานและ
ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ 2565 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การดำเนินการ 

1.การพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 
 

การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
และทำการประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการบริการ 

สำนักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการประปา 
 

มค-กย. 
2565 
 
 
 

จัดทำคำสั่งคณะทำงาน ITA 
2565 โดยมอบหมายให้         
นายธีระ  ชุนเคลือบทอง รวบรวม
คู่มือการให้บริการประชาชนและ
นำเข้าข้อมูลทางเว็ปไซต์และสื่อ          
โซเชียล เทศบาลตำบลสระโบสถ์
ทุกช่องทาง 

2.การปรับปรุงระบบ
การทำงาน 
 
 
 
 
 
 

การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือให้คำแนะนำ
ในการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการทำงานของ
เจ้าหน้าที่โดยเน้นที่การ
บริการเป็นหลัก 

สำนักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการประปา 
 
 
 

มค-กย. 
2565 
 
 
 
 
 
 

จัดทำคำสั่งคณะทำงาน ITA 
2565 โดยมอบหมายให้         
นางสาวรัชนีวรรณ  สุขลักษณ์ 
ทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆที่เกิดข้ึน รวมถึงการเตือนภัย
เหตุไฟไหม้น้ำท่วม เพื่อให้ทันต่อ
เหตุการเสมอ และเป็นผู้ตอบข้อ
ซักถามเบื้องต้น เช่น การแจ้งเหตุ
ต่างๆ 

3.มีแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินทางราชการที่
ถูกต้อง 

จัดทำคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการ  

กองคลัง 
 
 
 

มค.-มี.ค 
2565 
 

มอบหมายให้นางจงกล  วังบรรพต 
จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการและประชุมชี้แจงให้
พนักงานทราบ 

4.ให้ความรู้ความ
เข้าใจในการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

สำนักปลัด 
 
 
 

ม.ค-ก.ย. 
2565 
 
 

จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตทำการณรงค์ประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้ความเข้าใจสร้างขวัญ
กำลังใจในองค์กร 

5.จัดประชุมพนักงาน
เพ่ือชี้แจงแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 

จัดประชุมประจำเดือน
พนักงานเพ่ือชี้แจง
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ รวมถึงผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายไตร
มาส 

สำนักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองสวัสดิการฯ 
กองการศึกษา 

ม.ค-กย. 
2565 

จัดประชุมประจำเดือนพนักงาน
เพ่ือชี้แจงแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ รวมถึงผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายไตรมาส  
 

 


