
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง 
เรื่อง  การก าหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

……………………………………. 
 
 ด้วยปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                           
ได้ถูกก าหนดเป็นกุลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3  
(พ.ศ.2560 – 2564)  ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด าเนินการโดยมุ่งหวังให้  หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน  ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาง                     
ในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน  ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
และท่ีผ่านมาพบว่าหลายหน่วยงานน าการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้ เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล                                
เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอ านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการ
สาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน  มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการอย่าสงชัดเจน  นอกจากนี้ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน  ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความส าคัญ                          
กับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยง หรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต  การรับสินบน  
หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น                           
ได้อย่างเท่าทันสถานการณ์  ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะ
ดังกล่าว  ก็จะท าให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด  ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทาง                    
การพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ  โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ                       
ทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม2561  มีมติเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ                       
การประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด  ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อ านาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการด าเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการท างาน 

/9.  การเปิดเผยข้อมูล 



9) การเปิดเผยข้อมูล 
10) การป้องกันการทุจริต   

ตัวช้ีวัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ                      
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอน                           
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อที่รู้จักกัน
เป็นการส่วนตัวรวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น  เต็มความสามารถ  และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม  นอกจากนี้                      
ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโ ยชน์อ่ืน ๆ                   
ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญ                  
ต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี  หรือแม้แต่กรณีการให้ เงิน  ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืน ๆ                                
ต่อบุคคลภายนอก  ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต  

ตัวช้ีวัดที่ 2  การใช้งบประมาณ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ  นับตั้ งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส                              
ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย  นอกจากนี้  
ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ                  
ของหน่วยงานตนเองได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 3  การใช้อ านาจ 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่าง                   
เป็นธรรมและไม่ เลือกปฏิบัติ   รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่ งการให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัว                             
ของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจ
เกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ  การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

ตัวช้ีวัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร
ภายในในการน าทรัพย์สินของราชการ ของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน  และพฤติกรรมในการ
ขอยืมทรัพย์สินของราชการ  ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน  
ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  นอกจากนี้  หน่วยงานจะต้องมี                    
การจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  เพ่ือเผยแพร่ให้ บุคลกรภายใน                    
ได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ  รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สิน                     
ของราชการของหน่วยงานด้วย   

/ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต...... 



ตัวช้ีวัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ตัวชี้วัดที่  5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้
ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบาย                     
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมไปถึง                 
การประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ที่จะต้องท าให้การทจริต                           
ในหน่วยงานลดลง หรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น
การทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน  รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน                 
ไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริต 

ตัวช้ีวัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน 
 ตัวชี้วัดที่  6  คุณภาพการด าเนินงาน  เป็นตัวชี้วัดที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้                  
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงาน  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอน  และระยะเวลาที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ                        
การด าเนินการ / ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา  
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม  และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เกรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่
ด้วย  นอกจากนี้  ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน                
ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ ให้กับบุคคลใด                         
บุคคลหนึ่ง  หรือกล่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ตัวช้ีวัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้                
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน  โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ  รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน / การให้บริการ 
และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน   นอกจากนี้  ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสาร                 
กับผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ         

ตัวช้ีวัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการท างาน 
 ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงระบบการท างาน  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างาน                         
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้ เกิดความสะดวกรวดเร็ว         
มากยิ่งขึ้น  โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง 

/พัฒนาการด าเนินงาน..... 
 



 
พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย  ทั้งนี้  นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้วยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน
อีกด้วย                           

ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล 
 ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูล             
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ                 
ใน  5  ประเด็น  คือ  (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) การบริหารงาน  ได้  แผนด าเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ 
ได้แก่  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4)  การบริหาร                       
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การด าเนินการตามนโยบาย                       
การบริหารทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ (5)  การส่งเสริม
ความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปรงใสในการบริการงานและการด าเนินงาน                             
ของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 10  การปอ้งกันการทุจริต 
 ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบใน 2 ประเด็น  คือ (1)  การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต  และ (2)  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ได้แก่  มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

 ดังนั้น  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล   จึงก าหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                
ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าช้าง  

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖1 

                                                                 
  (นายราชัน  เศวตอมรกุล) 
  รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
  นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 


