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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ของส านักงานเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ 
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----------------------------------------------------------------------------- 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานและเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน เพ่ือน าไปปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และแบบประเมินและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมินสะท้อนภาพความ
เป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม
ประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ (External) จ านวน 100 คน และบุคลากรและเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal)  จ านวน 60 คน ประเมินจากดัชนี 5 ดัชนี คือ 1) ความโปร่งใส 2) ความ
พร้อมรับผิด 3) ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ           
5) คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงาน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่สรุปผลได้ดังนี้ 
 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

คณะที่ปรึกษาโครงการได้สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ไว้ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

หน่วยงานระดับ    ท้องถิ่น 
รหัสหน่วยงาน      1110  

 

คะแนน ITA = 75.51 
(ถ่วงน  าหนัก) ระดับผลการ

ประเมิน 
ดัชนี 

คะแนนดัชนี  
(ร้อยละ) 

ความโปร่งใส 81.32 สูงมาก 

ความพร้อมรับผิด 84.45 สูงมาก 

ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

91.01 สูงมาก 

วัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร 54.75 ปานกลาง 

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 57.66 ปานกลาง 

 

84.45 

81.32 

91.01 

54.75 

ภาพที่ 1 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

หมายเหตุ : 1.  คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีท่ีได้ถ่วงน้ าหนักแล้ว 
    2.  คะแนนดัชนีเป็นการคดิคะแนนร้อยละทีย่ังไม่ถ่วงน ้าหนัก ส้าหรับการเปรียบเทียบแตล่ะดัชนี 

กราฟดัชนีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานทั้ง 5 ดัชน ี

57.66 



ข 
 

 
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเทศบาลเมือง

บ้านไผ่โดยภาพรวมได้คะแนนร้อยละ 75.51 ซึ่งอยู่ในระดับสูง โดยได้คะแนนดัชนีด้านความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงานสูงสุด เท่ากับร้อยละ 91.01 อยู่ในระดับสูงมาก และดัชนีที่ได้คะแนน
ต  าสุด คือ วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เท่ากับร้อยละ 54.75 ส าหรับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ดังแสดงผลคะแนนในภาพที่ 1) เมื่อ
จ าแนกตามดัชนี พบว่า  

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 81.32 เป็นการวัดใน 2 แง่มุม ได้แก่ การด าเนินงานขององค์กรได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.64 
และระบบการร้องเรียนขององค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.01 

2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based)  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.45 เป็นการวัดใน 2 แง่มุม ได้แก่ ความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.53 และความสุภาพ ความกระตือรือร้น เต็มใจ ได้คะแนนเท่ากับ    
ร้อยละ 85.36 

3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) ประเมินจากความ
คิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.01 เป็นการ
วัดใน 2 แง่มุม ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.01 และคะแนนจากประสบการณ์
ตรงการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.00 

4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) และคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based) ได้คะแนนเท่ากบัร้อยละ 54.75 เป็นการวัดใน 2 แง่มุม ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 55.32 และการต่อต้านการทุจริตขององค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 54.19 

5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 57.66 เป็นการวัดใน 3 แง่มุม 
ได้แก ่การบริหารงานบุคคล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 55.88  การบริหารงบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
59.37 และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 57.72  
 
2.   ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท างานของหน่วยงานภาครัฐ : ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

2.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Based) 
1)  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) เป็นข้อมูลที่ได้จาก

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (Internal) และได้คะแนนต่ าที่สุดในจ านวน 5 ดัชนี โดยได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 54.75 โดยเฉพาะตัวชี้วัดการต่อต้านการทุจริตขององค์กรได้คะแนน ร้อยละ 54.19 
ดังนั้น ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ต้องด าเนินการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ในตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ า คือ 

 



ค 
 

มาตรการตรวจสอบภายในหน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
ของบุคคลากรในหน่วยงานมีความเหมาะสม 

2)  ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ได้คะแนนในระดับ
ปานกลาง คือ ร้อยละ 57.66 ซึ่งจะต้องปรับปรุงเร่งด่วนเช่นกันในตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ า คือ ตัวชี้วัด
ประสบการณ์ตรง ใน 2 ประเด็น คือ (1) ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเป็นธรรมและความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของบุคลากร และ (2) การประเมินความดีความชอบของบุคลากรตามระดับคุณภาพของผลงาน 
ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับระบบการ
บริหารงานบุคคลยังไม่ได้รับความเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนั้น หน่วยงานต้องท าการพัฒนา
ปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรโดยการให้รางวัลแก่
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ให้เกียรติและยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่างในหน่วยงาน พร้อมทั้งให้
ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีและมีคุณภาพ โดยให้ได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน  

3)  ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) พบว่า ได้คะแนนอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่ง
เป็นระดับที่ดีเยี่ยม ดังนั้น ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ควรรักษาระดับไว้ต่อไป โดยการให้บริการให้แล้ว
เสร็จในเวลาที่เหมาะสมและรวดเร็ว  

4)   ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ได้คะแนนอยู่ในระดับสูงมาก 
ซึ่งเป็นระดับที่ดีเยี่ยม ดังนั้น ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ควรรักษาระดับไว้ต่อไป โดยการจัดเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความรวดเร็วและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา 

5) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) ได้คะแนน
อยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งเป็นระดับที่ดีเยี่ยม ดังนั้น ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ควรรักษาระดับไว้ต่อไป โดย
การหลีกเลี่ยงการรับสิ่งของหรือเงินพิเศษจากบุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการ และปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม 

 
2.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) 

จากการประเมินครั้งนี้ พบว่า ประเด็นส าคัญที่ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่จะต้อง
ปรับปรุงการตอบแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

1) ปรับปรุงการวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณที่ผ่านมา พร้อมทั้งเขียนการ
ปรับปรุงแผนไว้โดยละเอียด 

2) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตาม
หรือประเมินผลโครงการ และการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก  

3) การเผยแพร่ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้ชัดเจน 

   4)   ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมไปถึงการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานใน
การตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเขียน
รายงานผลให้เห็นถึงการน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ไปปรับปรุงระบบการท างาน 



ง 
 

5) การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส เช่น        
การประชุม การจัดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้เกิดความโปร่งใส 


