
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คํานํา 

 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)               
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า                       
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tran- 
sparency Assessment : ITA) 

 การประเมิน ITA เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการ
ขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามลําดับ ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี     
๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ท้ังนี้ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)           
ได้นําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระดับแรก               
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) กําหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐท่ีมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนน
ข้ึนไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  เทศบาลตําบลตากฟ้า จึงได้ดําเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานเพ่ือเป็นการยกระดับการดําเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานให้มีผลการประเมินท่ีดียิ่งข้ึนในปีต่อไป 
 

 
 

 เทศบาลตําบลตากฟ้า  
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

  หน้า 

หลักการและเหตุผล ๑ 

กรอบและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

 เครื่องมือและแหล่งการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด ๑ 

 การประมวลผลคะแนน ๒ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ๓ 

 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ๓ 

 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ๓ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์โดยจําแนกตามตัวชี้วัด ๔ 

 การวิเคราะห์โดยจําแนกตามแบบวัดการรับรู้ ฯ ๙ 

ภาคผนวก ๑๒ 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

หน่วยงาน  เทศบาลตําบลตากฟ้า 
--------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)            
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า                      
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์ ท่ีสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน                     
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซ่ึงถือว่าเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริต 
เชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐ ท่ัวประเทศจะต้องดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ ท่ี                      
เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

๒. กรอบและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 ๒.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ๓ เครื่องมือ ๓ แหล่งข้อมูลฯ โดยสรุป ดังนี้ 

ตารางแสดงเครื่องมือและแหล่งการประเมินแบ่งตามตัวช้ีวัด 
เครื่องมือ 

ในการประเมิน 
แหล่งข้อมูลในการประเมิน ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(๑๐๐) 

แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายใน 

(IIT) 

บุคลากรภายในหน่วยงาน 
ผู้บริหาร ผู้อํานวยการกอง/

หัวหน้า ข้าราชการ / 
พนักงาน ลูกจ้าง/ 

พนักงานจ้าง ท่ีทํางาน 
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ 

เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

ตัวชี้วัดท่ี ๑ การปฏิบัติหน้าท่ี 

ร้อยละ 
๓๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๒ การใช้งบประมาณ 

ตัวชี้วัดท่ี ๓ การใช้อํานาจ 

ตัวชี้วัดท่ี ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการ 
รับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก 

(EIT) 

บุคคล นิติบุคคล 
บริษัทเอกชน หรือ 

หน่วยงานรัฐอ่ืนท่ีเคยมา 
รับบริการหรือมาติดต่อตาม
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๖ คุณภาพการดําเนินงาน 

ร้อยละ 
๓๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดท่ี ๘ การปรับปรุงระบบการทํางาน 

แบบตรวจการ 
เปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT) 

เว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ท่ีใช้ในการสื่อสาร 

ต่อสาธารณะ 

ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 
๔๐ ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การป้องกันการทุจริต 
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 ๒.๒ การประมวลผลคะแนน การกําหนดเกณฑ์การประเมินผล และการรายงานผลการประเมิน 
ITA ในลักษณะค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating 
Score) โดยจําแนกออกเป็น ๗ ระดับ รายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงรูปแบบการประเมิน น้ําหนักการประเมิน และตัวช้ีวัด 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อคําถาม 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อคําถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อคําถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของ 
ข้อคําถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - 
คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
คําถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคําถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคําถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบสํารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบสํารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบสํารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบสํารวจ 

น้ําหนักแบบสํารวจ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๔๐ 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสํารวจท่ีถ่วงน้ําหนัก 

ตารางแสดงระดับผลการประเมิน (Rating Score) 

คะแนน ระดับ 

๙๕.๐๐ – ๑๐๐ AA 

๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙ A 

๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙ B 

๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙ C 

๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙ D 

๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙ E 

๐ – ๔๙.๙๙ F 

ซ่ึงตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ              
มิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้กําหนด                  
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ให้หน่วยงานภาครัฐท่ีมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ ๘๕) มีสัดส่วน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้กําหนด              
ค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐   
 



รายงานผลการวเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                หน้า 3 

 

๓. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลตากฟ้า ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

(น้ําหนัก ร้อยละ ๓๐) 
ตัวช้ีวัด ผลคะแนน (ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดท่ี ๑ การปฏิบัติหน้าท่ี ๘๖.๑๕ 

ตัวชี้วัดท่ี ๒ การใช้งบประมาณ ๗๗.๖๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๓ การใช้อํานาจ ๘๓.๖๓ 

ตัวชี้วัดท่ี ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๗๓.๔๖ 

ตัวชี้วัดท่ี ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๘๖.๗๕ 

ค่าคะแนน IIT เฉล่ีย ๘๑.๕๒ 
  

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

(น้ําหนัก ร้อยละ ๓๐) 
ตัวช้ีวัด ผลคะแนน (ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดท่ี ๖ คุณภาพการดําเนินงาน ๘๘.๔๕ 

ตัวชี้วัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙๒.๖๖ 

ตัวชี้วัดท่ี ๘ การปรับปรุงระบบการทํางาน ๙๒.๓๐ 

ค่าคะแนน EIT เฉล่ีย ๙๑.๑๔ 
  

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

(น้ําหนัก ร้อยละ ๔๐) 
ตัวช้ีวัด ผลคะแนน (ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล ๙๐.๒๘ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การป้องกันการทุจริต ๑๐๐.๐๐ 

ค่าคะแนน OIT เฉล่ีย ๙๕.๑๔ 

คะแนนภาพรวมหน่วยงานเฉล่ีย ๘๙.๘๕ 

ระดับผลการประเมิน A 
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๔. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลตากฟ้า 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยภาพรวมได้คะแนน ๘๙.๘๕ อยู่ในระดับ A สามารถวิเคราะห์           
ผลการประเมิน ได้ดังนี้ 

๔.๑ วิเคราะห์โดยจําแนกตามตัวช้ีวัด 

 
๔.๑.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนร้อยละ ๘๕ ข้ึนไป) ตัวชี้วัดท่ีเป็นจุดแข็งของหน่วยงาน มี ๗ 

ตัวชี้วัด ดังนี้  

๑. ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การปฏิบัติหน้าท่ี (IIT) (ได้คะแนนร้อยละ ๘๖.๑๕) 
การประเมิน ตัวชี้วัดท่ี ๑ การปฏิบัติหน้าท่ี เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์                

เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน                 
ของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานมีความโปร่งใสปฏิบัติงาน
หรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเท่าเทียมกัน อีกท้ังยังประเมิน
การรับรู้ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากร
อ่ืนในหน่วยงานท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ี และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสําคัญต่าง ๆ หรือ
แม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอก 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา  
 ๑. หน่วยงานต้องทบทวนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน ในด้านต่างๆ อยู่เสมอ  
   ๒. หน่วยงานต้องให้ความสําคัญ กับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ในด้านต่างๆ อาทิ มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานเกิดความตระหนัก 
ให้บริการแบบตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติ  
 

100

92.66

92.3

90.28

88.45

86.75

86.15

83.63

77.6

73.46

การป้องกันการทุจริต

ประสิทธิภาพการส่ือสาร

การปรับปรุงการทํางาน

การเปิดเผยข้อมูล

คุณภาพการดําเนินงาน

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

การปฏิบัติหน้าท่ี

การใช้อํานาจ

การใช้งบประมาณ

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

กราฟแสดงผลคะแนนการประเมินฯ จําแนกตามตัวช้ีวัด
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๓. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ 
เ พ่ื อแลก กับการปฏิ บั ติหน้ า ท่ี  และงดรั บของขวัญ ในช่ ว ง เทศกาลหรื อ ว าระสํ า คัญ ต่ า งๆ                               
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอก             
ซ่ึงถือเป็นความเสี่ยงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต  

๒. ตัวช้ีวัดท่ี ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT) ได้คะแนนร้อยละ ๘๖.๗๕ 
การประเมิน ตัวชี้ วัด ท่ี  ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต เ ป็นตัวชี้ วัด ท่ี มี

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต                     
ของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการให้ความสําคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต
อย่างจริงจัง รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน            
ท่ีจะต้องทําให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อม่ันให้บุคลากรในเรื่อง
การร้องเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีมาตรการ และ
กระบวนการเฝ้าระวัง การตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของ             
ฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา  
 ๑. หน่วยงานต้องทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริต                 

ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและจัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒. สร้างความเชื่อม่ันให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ในการร้องเรียนเม่ือพบเห็น
การทุจริตภายในหน่วยงาน จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครอง                  
ผู้ร้องเรียน ข้อมูลผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บเป็นความลับ รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

๓. ตัวช้ีวัดท่ี ๖ คุณภาพการดําเนินงาน (EIT) ได้คะแนนร้อยละ ๘๘.๔๕ 
 การประเมิน ตัวชี้วัดท่ี ๖ คุณภาพการดําเนินงาน เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์

เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพ                
การดําเนินงานในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ               
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซ่ึงสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง             
มีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เก่ียวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าท่ีเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยนอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เก่ียวกับการ
บริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานท่ีจะต้องคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา  
๑. หน่วยงานควรให้ความสําคัญ  กับการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ                 

ผู้มาติดต่อ ได้รับทราบเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลา การให้บริการตามกระบวนการให้บริการตามคู่มือ
ประชาชนเทศบาลตําบลตากฟ้า และการบริการอ่ืน นอกเหนือจากในคู่มือนี้ และให้ผู้บังคับบัญชา กํากับ
ดูแล ตรวจสอบ และเน้นย้ําเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้ันตอน ระยะเวลา            
ท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ คู่มือประชาชนฯ 
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๒. หน่วยงานควรมีการทบทวนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ในด้านต่างๆ อาทิ มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ฯ เป็นต้น โดยเผยแพร่
มาตรการดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบ และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบและ
ตระหนักถึงการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ตรงไปตรงมา และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ 

๔. ตัวช้ีวัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพในการส่ือสาร (EIT) ได้คะแนนร้อยละ ๙๒.๖๖  
การประเมิน ตัวชี้วัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพในการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดท่ีมี

วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน             
ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลขอหน่วยงานในเรื่องต่างๆ               
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่
จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดําเนินงานของหน่วยงาน และข้อมูล                      
ท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งคําติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณี                  
ท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เก่ียวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา หน่วยงานควรให้ความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผล
การดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลท่ีสาธารณชนท่ีควรรับทราบ รวมท้ังการจัดให้มีช่องทาง                  
ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน              
การใช้บริการ หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เก่ียวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย ซ่ึงจะสะท้อนถึงการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. ตัวช้ีวัดท่ี ๘ การปรับปรุงการทํางาน (EIT) ได้คะแนนร้อยละ ๙๒.๓๐ 
   การประเมิน ตัวชี้วัดท่ี ๘ การปรับปรุงการทํางาน เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการทํางาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
และกระบวนการทํางานของหน่วยงานให้ดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานเพ่ือให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา หน่วยงานควรมีการปรับปรุงระบบการทํางาน ท้ังการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการทํางานของหน่วยงานให้ดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยี              
มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว สะดวก 
และรวดเร็ว รวมไปถึงหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และ
โปร่งใสมากยิ่งข้ึนด้วย 

๖. ตัวช้ีวัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล (OIT) ได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๒๘ 
   การประเมิน ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์              
เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.takfacity.go.th)              
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๕ ประเด็น (๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ 
โครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร อํานาจหน้าท่ี แผนยุทธศาสตร์ ฯ (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน
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ประจําปี ฯ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุ ฯ (๔) การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฯ และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม มีช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา  
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน ในประเด็น  
 (O๒) ข้อมูลผู้บริหาร หน่วยงานต้องเพ่ิมช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร  
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๒ การบริหารงาน ในประเด็น  

   (O๑๗) E-Service หน่วยงานต้องทําความเข้าใจตัวชี้วัดแล้วเพ่ิมข้อมูลท่ีถูกต้อง
ลงในเว็บไซต์ให้ตรงตามประเด็นการประเมินท่ีกําหนด 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในประเด็น 
(O๒๗) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานต้องแสดง

หลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ครบองค์ประกอบตามตัวชี้วัด และต้องเป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในปี                  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ 

๗. ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐ การป้องกันการทุจริต (OIT) ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐  
การประเมิน ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์

เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.takfacity.go.th)               
เพ่ือเปิดเผยการดําเนินการต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ๒ ประเด็น (๑๐ ข้อมูล) คือ              
๑) การดําเนินการ เพ่ือป้องกันการทุจริต และ ๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ซ่ึงการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงการให้ความสําคัญต่อผลการประเมินเพ่ือนําไปสู่การจัดทํามาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกํากับติดตามการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ท้ังนี้ ตัวชี้วัดนี้ มีผลการประเมินเต็ม ๑๐๐ คะแนน จึงไม่มีข้อแนะนําให้ปรับปรุง แต่ให้รักษาระดับผลการ
ประเมินนี้ต่อไป 

๔.๑.๒ จุดอ่อน (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ ๘๕) ตัวชี้วัดท่ีเป็นจุดอ่อนหรือต้องปรับปรุง
และพัฒนา ของหน่วยงาน มี ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้  

๑. ตัวช้ีวัดท่ี ๒ การใช้งบประมาณ (IIT) ได้คะแนนร้อยละ ๗๗.๖๐  
การประเมิน ตัวชี้วัดท่ี ๒ การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง           
ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณนับต้ังแต่การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทํางานล่วงเวลาค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือ
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จัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วยนอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน                   
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา ตัวชี้วัดท่ี ๒ การใช้งบประมาณ               
เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดําเนินการต่างๆ ฉะนั้น หน่วยงานต้องให้
ความสําคัญ ปรับปรุง พัฒนา การสร้างการรับรู้ และการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม ให้กับบุคลากร
ภายในหน่วยงาน รายละเอียด ดังนี้ 

๑. หน่วยงานต้องให้ความรู้  สร้างความเข้าใจ เก่ียวกับเป็นการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี ของหน่วยงาน ให้กับบุคลกรภายในหน่วยงาน และเผยแพร่สู่สาธารณชนได้รับทราบ 

๒. การใช้จ่ ายเ งินงบประมาณของหน่วยงาน ต้อง คุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของงาน และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวงพ้อง 

๓. การจัดซ้ือจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุของหน่วยงาน ต้องเปิดโอกาส              
ให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ (สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน) ได้  

๔. หน่วยงานต้องให้ความสําคัญ กับการบังคับใช้ มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้มีการทบทวนมาตรการอยู่สมํ่าเสมอ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

๒. ตัวช้ีวัดท่ี ๓ การใช้อํานาจ (IIT) ได้คะแนนร้อยละ ๘๓.๖๓  
การประเมิน ตัวชี้วัดท่ี ๓ การใช้อํานาจ เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์                     

เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง                 
ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซ่ึงจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อํานาจสั่งการ    
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทําในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมิน
เก่ียวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีอาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ การซ้ือขายตําแหน่ง หรือ
การเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา การใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชา  
   ๑. การมอบหมายงานตามหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
   ๒. การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ เช่น การศึกษาดูงาน ฝึกอบรม 
การให้ทุนการศึกษา เป็นต้น อย่างเป็นธรรม 

๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานควรพิจารณาตามระดับคุณภาพของผลงาน 
อย่างถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ภายใต้หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเดียวกัน 

๓. ตัวช้ีวัดท่ี ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ (IIT) ได้คะแนนร้อยละ ๗๓.๔๖ 
การประเมิน ตัวชี้วัดท่ี ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดท่ีมี

วัตถุประสงค์เพ่ือ ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ                  
ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนําทรัพย์สินของราชการไปใช้ และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงานมีความชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทําแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง 
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา  
๑. หน่วยงานควรจัดทํามาตรการ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือจัดทําคู่มือ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม 
๒. หน่วยงานควรจัดทําคู่มือและแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติการ

ยืม คืน รักษา และนําทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยต้องประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

๓. หน่วยงานต้องกํากับ ดูแล และตรวจสอบทรัพย์สิน และการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกันการนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

๔.๒ วิเคราะห์โดยจําแนกตามแบบวัดการรับรู้ (แหล่งข้อมูลการประเมิน) และการเปิดเผยข้อมูล 

 
๔.๒.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transpa -

rency Assessment : IIT) ได้คะแนนร้อยละ ๘๑.๕๒ 
เป็นการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เทศบาลตําบลตากฟ้า ต้ังแต่ระดับ

ผู้บริหาร ผู้อํานวยการ หัวหน้า ข้าราชการ พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง พนักงานจ้าง ท่ีทํางานให้กับเทศบาล
ตําบลตากฟ้ามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดย เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ตามช่องทางการเข้าตอบ 
ผ่าน URL หรือ QR code ซ่ึงจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรงและคะแนน IIT ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ท่ีได้นั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ได้คะแนนร้อยละ ๘๕ ข้ึนไป) 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา  
๑. เรื่อง การปฏิบัติหน้าท่ี หรือการให้บริการผู้มาติดต่อราชการ ต้องปฏิบัติให้

เป็นไปตามข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกําหนด เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยต้องให้ความสําคัญกับงาน 
มุ่งเน้นท่ีผลสําเร็จของงาน และพร้อมรับผิดชอบ หากเกิดความผิดพลาดหากเหตุเกิดจากตนเอง 

๒. เรื่อง การใช้งบประมาณ หน่วยงานต้องให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเก่ียวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีให้บุคลากรภายในหน่วยงาน การใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า 
ตรงตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ หรือการจัดซ้ือจัดจ้างได้ 
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   ๓. เรื่อง การใช้อํานาจ ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงานอย่างเหมาะสม            
เป็นธรรม การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานต้องพิจารณาจากคุณภาพของงาน ไม่ใช้อํานาจสั่งการ
ให้ทําในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง หรือเสี่ยงต่อการทุจริต 

   ๔. เรื่อง การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ หน่วยงานต้องจัดทําคู่มือ และแผนผัง
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการขออนุญาตยืม คืนทรัพย์สินของทางราชการ หน่วยงานต้องมีการ       
กํากับ ดูแล และตรวจสอบทรัพย์สิน และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกัน  
การนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
   ๕. เรื่อง การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการทุจริต ผู้บริหารสูงสุดต้องให้ความสําคัญ    
กับการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง หน่วยงานต้องมีการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน และต้องดําเนินการประชาสัมพันธ์แผนฯและมาตรการ
ดังกล่าวด้วย มีการมอบนโยบาย สร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ต้องมีการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน แล้วนําผลการ
ตรวจสอบนั้น ไปปรับปรุงการทํางานเพ่ือป้องกันการเกิดการทุจริตในอนาคตด้วย ท้ังนี้หน่วยงานต้องสร้าง
ความเชื่อม่ันให้บุคลากรภายในหน่วยงานในการร้องเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริต หรือเบาะแสอันควรสงสัย
ภายในหน่วยงาน ต้องจัดให้มีช่องทางให้สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ส่งหลักฐาน ท่ีสะดวก สามารถติดตาม
ผลการร้องเรียนได้ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บเป็นความลับ 

๔.๒.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transpa - 
rency Assessment : EIT) ได้คะแนนร้อยละ ๙๑.๑๔ 

เป็นการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดําเนินงานของเทศบาลตําบลตากฟ้า โดยเข้าตอบแบบ วัดการรับรู้
ตามช่องทางการเข้าตอบ ผ่าน URL หรือ QR code ซ่ึงจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรงและ

คะแนน EIT ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ท่ีได้นั้นผ่านเกณฑ์การประเมิน (ได้คะแนนร้อยละ ๘๕ ข้ึนไป) 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและยกระดับคะแนนให้สูงข้ึน  
๑. เรื่อง คุณภาพการดําเนินงาน เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับ

การดําเนินการ การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล โดยต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจาก
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย 

๒. เรื่อง ประสิทธิภาพการสื่อสาร หน่วยงานต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ 
และผลการดําเนินงานของหน่วยงานต้องเข้าถึงง่าย มีหลากหลายช่องทาง ข้อมูลต้องครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน มีช่องทางในการรับฟังคําติชม หรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน การให้บริการ มีการ
ชี้แจง และตอบคําถามเก่ียวกับการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน เม่ือผู้มาติดต่อ ผู้รับบริการมีข้อกังวลสงสัย 
มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ ผู้รับบริการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้ 

๓. เรื่อง การปรับปรุงระบบการทํางาน การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าท่ีในการให้บริการ วิธีการ ข้ันตอนการดําเนินงาน นําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน การ
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน มีการเปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน การให้บริการให้ดีข้ึน และมีความโปร่งใสมากข้ึน 
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๔.๒.๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ได้คะแนนร้อยละ ๙๕.๑๔ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ OIT ดําเนินการโดยให้หน่วยงานตอบลงในระบบ ITAS  
โดยการตอบคําถามมี/ไม่มี พร้อมท้ังระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่ีอยู่ของข้อมูล และระบุคําอธิบาย
เพ่ิมเติมประกอบคําตอบซ่ึงจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง ) จากนั้น คณะท่ีปรึกษาการ
ประเมินจะตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบจากคําตอบและ URL ของหน่วยงาน 
และพิจารณาให้คะแนนโดยอ้างอิงตามความครบถ้วนขององค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในแต่ละ
ประเด็นการประเมิน และคะแนน OIT ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ท่ีได้นั้นผ่านเกณฑ์การประเมิน             

(ได้คะแนนร้อยละ ๘๕ ข้ึนไป) 

ข้อเสนอแนะในปรับปรุงและพัฒนา  
O๒ ข้อมูลผู้บริหาร หน่วยงานต้องเพ่ิมช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร  

   O๑๗ E-Service หน่วยงานต้องทําความเข้าใจตัวชี้วัดแล้วเพ่ิมข้อมูลท่ีถูกต้อง
ลงในเว็บไซต์ให้ตรงตามประเด็นการประเมินท่ีกําหนด 

O๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานต้องแสดง
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ครบองค์ประกอบตามตัวชี้วัด และต้องเป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในปี             
พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
๒. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
๓. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
๔. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
๕. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ 
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