
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ             ส านักงานปลัด    เทศบาลต าบลรูสะมิแล                               

ที ่  ปน 53201/- วันที ่   30  กันยายน  2563 

เรื่อง   รายงานผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ integrity and Transparency Assessment : ITA)....ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลรูสะมิแล 

  1.เรื่องเดิม 

     ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) : ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการด าเนินงาน เป็นการ
ประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฎิบัติราชการของหน่วยงานตลอดจนประเมิน “ระบบงาน”โดยเฉพาะ
กระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้ นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน
และการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล  3 วิธีการ คือ 1. แบบวัด
การรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)  2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 3. แบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณ (OIT) นั้น 

  2.ข้อเท็จจริง 
     2.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลรูสะมิ
แล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.28 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และ ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ A 
  คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การป้องกันการทุจริต 100.00 
2 คุณภาพการด าเนินงาน 93.44 
3 การปฏิบัติหน้าที่ 90.11 
4 การเปิดเผยข้อมูล 88.06 
5 การปรับปรุงการท างาน 86.38 
6 การใช้อ านาจ 85.09 
7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 81.60 
8 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 80.24 
9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.98 

10 การใช้งบประมาณ 74.44 
 

คะแนนสูงสุด   100.00   คะแนน 
คะแนนต่ าสุด    74.44    คะแนน 

 



 
 

- ๒ - 

  2.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่่ากว่าร้อยละ 90 ) จ่านวน 7 ตัวช้ีวัด คือ 
 

        2.2.1. ตัวช้ีวัดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.06 เป็น
คะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ให้สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหาร
เงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (4) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ (5) การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ การด าเนินงานของหน่วยงาน 
       2.2.2 ตัวช้ีวัดที่ 5 การปรับปรุงการท่างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.38 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ  ผู้มา
ติดต่อเขา้มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
       2.2.3 ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้อ่านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.09 เป็น
คะแนนจาก การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง 
ในประเด็น ที่เก่ียวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิ
ประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมี
ความเชื่อมั่น ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
        2.2.4 ตัวช้ีวัดที่ 2 คุณภาพการด่าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.60 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
คุณภาพ การด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ 
การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่
ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มี การ
เรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ ผลงาน
หรือข้อมูลสาธารระอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการ  ให้เกิด
ความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 
       2.2.5 ตัวช้ีวัดที่ 9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.98 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล 
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ที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.2.6 ตัวช้ีวัดที่ 10 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.44 เป็น
คะแนน จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ใน
ประเด็น ที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและ
เผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์และ ไม่เอ้ือประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า 
หน่วยงาน ควรให้ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้ 
  2.3 ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับผลคะแนน ITA จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด่าเนินงานของหน่วยงาน 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี 
2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายใน
ปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินของเทศบาลต าบลรูสะมิแล 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) 
คือ แบบวัด EIT OIT  ซึ่งสะท้อน คุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการ
เข้าถึง ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 
 แบบวัด IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่าย
งบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วน
ร่วมของประชาชน จึงควรด าเนินการดังนี้  
    2.3.1 การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับ
บริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนด
มาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  
     2.3.2 การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจาก
ทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  
     2.3.3 การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของ
ต าแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการ
เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 
 



 
 

- ๔ - 

      2.3.4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
สร้างระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  
      2.3.5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการ
การป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่าย
และสะดวก ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานใน
การปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

         3. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้เทศบาลต าบลรูสะมิแล ด าเนินการตามแนวข้อ 
2.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือยกระดับผลคะแนน ITA จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่อไป 

 รายละเอียดตามตัวอย่างเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
    ลงชื่อ..................................................................... 

(นางสาวเฉลิมพร  แซ่ตั้ง) 
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 

 

 

 
     ลงชื่อ........................................................... 

                                                      (นายสุรัช  หวันนุรัตน์) 
    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  รักษาราชการแทน 
                                                       หัวหน้าส านักปลัด 

 

 
 

ลงชื่อ............................................................. 
(นางสาวเนตรชนก  ด าล่อง) 

รองปลัดเทศบาลต าบลรูสะมิแล 
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 ลงชื่อ........................................................ 
(นายบันเทิง  ล่องจันทร์) 

ปลัดเทศบาลต าบลรูสะมิแล  
 

ความเห็นนายกเทศมนตรีต าบลรูสะมิแล 
 
 อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 

 
 

 ลงชื่อ........................................................ 
(นายบันเทิง  ล่องจันทร์) 

ปลัดเทศบาลต าบลรูสะมิแล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลรูสะมิแล 

 
 
 
 

 


