
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คํานํา 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)               
ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต มีเจตนารมณมุงหวังให
หนวยงานภาครัฐกลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเอง และเปน
กลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม               
โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Tran- sparency Assessment : ITA) 

 การประเมิน ITA เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน และมีการ
ขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่     
๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ทั้งนี้ แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)           
ไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแผนแมบทฯ โดยในระดับแรก               
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) กําหนดคาเปาหมายใหหนวยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผานเกณฑ (๘๕ คะแนน
ขึ้นไป) ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 สํานักปลัดเทศบาลตําบลตากฟา หวังเปนอยางยิ่งวา ผลการประเมินครั้งนี้ จะชวยสนับสนุน 
สงเสริม ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน เพื่อเปน
แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล ผลักดันกลไกในการปองกันการ
ทุจริตของประเทศ สะทอนภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงาน และยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงานใหดียิ่งขึ้นตอไป 
 

 
 

 เทศบาลตาํบลตากฟา  
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

สารบัญ 
 

  หนา 

หลักการและเหตุผล ๑ 

กรอบและเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

 เครื่องมือและแหลงการประเมินแบงตามตัวชี้วัด ๑ 

 การประมวลผลคะแนน ๒ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

 ผลคะแนนแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ๓ 

 ผลคะแนนแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ๓ 

 ผลคะแนนแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ๓ 

การวิเคราะหขอมูล 4  

 การวิเคราะหผลคะแนนการประเมินฯ ตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)   5 

 การวิเคราะหผลคะแนนการประเมินฯ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)   7 

 การวิเคราะหผลคะแนนการประเมินฯ ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)    8 

แนวทางการนําผลการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ไปสูการปฏิบัต ิ   8 

ภาคผนวก ๑๒ 
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รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

หนวยงาน  เทศบาลตําบลตากฟา 
--------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)            
ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสราง
ความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐ มีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา                      
“การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซึ่งถือเปนการยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน “มาตรการปองกันการทุจริต เชิงรุก” ที่หนวยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐที่ เขารับการประเมินไดรับทราบผล
การประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

๒. กรอบและเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงในการดําเนินงานของหนวยงานภาครฐั 
 ๒.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (ITA) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบดวย ๑๐ ตัวชี้วัด โดยประกอบดวยเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ๓ เครื่องมือ ๓ แหลงขอมูลฯ โดยสรุป ดังนี้ 

ตารางแสดงเครื่องมือและแหลงการประเมินแบงตามตัวชี้วัด 

เครื่องมือ 
ในการประเมิน 

แหลงขอมูลในการประเมิน ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(๑๐๐) 

แบบวัดการรับรู
ของผูมีสวนได 
สวนเสียภายใน 

(IIT) 

บุคลากรภายในหนวยงาน 
ผูบริหาร ผูอํานวยการกอง/
หัวหนาฝาย ขาราชการ / 

พนักงาน ลูกจาง/ 
พนักงานจาง ที่ทํางาน 
ใหกับหนวยงานภาครัฐ 

เปนระยะเวลา 
ไมนอยกวา ๑ ป 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหนาที ่

รอยละ 
๓๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใชงบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใชอํานาจ 

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใชทรัพยสินของทางราชการ 

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแกไขปญหาการทุจริต 

แบบวัดการ 
รับรูของผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก 

(EIT) 

บุคคล นิติบุคคล 
บริษัทเอกชน หรือ 

หนวยงานรัฐอื่นท่ีเคยมา 
รับบริการหรือมาติดตอตาม
ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ 

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดําเนินงาน 

รอยละ 
๓๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทํางาน 

แบบตรวจการ 
เปดเผยขอมูล

สาธารณะ (OIT) 

เว็บไซตหลัก ของหนวยงาน
ภาครัฐ ที่ใชในการสื่อสาร 

ตอสาธารณะ 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปดเผยขอมูล รอยละ 
๔๐ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการทุจริต 
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 ๒.๒ การประมวลผลคะแนน การกําหนดเกณฑการประเมินผล และการรายงานผลการประเมิน 
ITA ในลักษณะคาคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ควบคูกับระดับผลการประเมิน (Rating 
Score) โดยจําแนกออกเปน ๗ ระดบั รายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงรูปแบบการประเมิน น้ําหนักการประเมิน และตัวช้ีวัด 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนขอคําถาม 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ขอคําถามจากผูตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ขอคําถามจากผูตอบทุกคน 
คะแนนของ 
ขอคําถาม 

คะแนนตัวชี้วัดยอย - - 
คะแนนเฉลี่ยของทุกขอ
คําถามในตัวชี้วัดยอย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกขอคําถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกขอคําถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดยอยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบสํารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบสํารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบสํารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบสํารวจ 

น้ําหนักแบบสํารวจ รอยละ ๓๐ รอยละ ๓๐ รอยละ ๔๐ 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสํารวจท่ีถวงน้ําหนัก 

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 

ซึ่งตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การตอตานการทุจริตและประพฤติ              
มิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ในระยะแรกของแผนแมบทฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไดกําหนด                  
คาเปาหมายของตัวชี้วัด ใหหนวยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑ (รอยละ ๘๕) มีสัดสวน  
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ และแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ไดกําหนด              
คาเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหหนวยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑมีสัดสวนไมนอยกวา
รอยละ ๖๕   
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๓. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลตากฟา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียด ดังนี้ 

ผลคะแนนแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

(น้ําหนัก รอยละ ๓๐) 

ตัวชี้วัด ผลคะแนน (รอยละ) 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหนาที่ ๙๔.๘๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใชงบประมาณ ๙๓.๑๓ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใชอํานาจ ๙๓.๐๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใชทรัพยสินของราชการ ๙๐.๔๙ 

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแกไขปญหาการทุจริต ๙๖.๑๒ 

คาคะแนน IIT เฉลี่ย ๙๓.๕๓ 
  

ผลคะแนนแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

(น้ําหนัก รอยละ ๓๐) 

ตัวชี้วัด ผลคะแนน (รอยละ) 

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดําเนินงาน ๙๐.๓๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙๒.๔๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทํางาน ๘๘.๙๘ 

คาคะแนน EIT เฉลี่ย ๙๐.๕๙ 
  

ผลคะแนนแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

(น้ําหนัก รอยละ ๔๐) 

ตัวชี้วัด ผลคะแนน (รอยละ) 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปดเผยขอมูล ๑๐๐.๐๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการทุจริต ๑๐๐.๐๐ 

คาคะแนน OIT เฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ 

คะแนนภาพรวมหนวยงานเฉลี่ย ๙๕.๒๔ 

ระดับผลการประเมิน AA 
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๔. การวิเคราะหขอมูล 

 จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลตากฟา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คะแนนภาพรวมหนวยงาน ไดคะแนน ๙๕.๒๔ ระดับผลการประเมิน AA  

 

จากกราฟ จะสังเกตไดวาคะแนนการประเมินฯ ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔              
มีผลคะแนนการประเมินฯ ดีขึ้นตามลําดับ และในปงบประมาณ ๒๕๖๔ คะแนนการประเมินฯ พัฒนา            
ดีขึ้น +๕.๓๙ เมื่อเทียบกับปงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเปนการรักษาระดับคะแนนการประเมินฯ และ
พัฒนาคะแนนการประเมินฯ ใหดียิ่งขึ้น จึงวิเคราะหผลการประเมินผลคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จําแนกตามแบบวัดการรับรู 
(แหลงขอมูลการประเมิน) และการเปดเผยขอมูล เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา ยกระดับคะแนน               
การประเมินฯ รายละเอียดมีดังนี้  

กราฟแสดงผลคะแนนภาพรวมประจําปงบประมาณ 2564 จําแนกตามแบบวัดการรับรู 
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๔.๑ การวิเคราะหผลคะแนนการประเมินฯ ตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ไดคะแนนรอยละ ๙๓.๕๓ 

เปนการวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในเทศบาลตําบลตากฟา ตั้งแตระดับ
ผูบริหาร ผูอํานวยการ หัวหนาฝาย ขาราชการ พนักงาน ไปจนถึงลูกจาง พนักงานจาง ที่ทํางานใหกับ
เทศบาลตําบลตากฟามาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป โดยเขาตอบแบบวัดการรับรูตามชองทางการเขา
ตอบ ผาน URL หรือ QR code ซึ่งจะเปนการตอบเขาสูระบบ ITAS โดยตรง และคะแนนภาพรวม IIT 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ได ผานเกณฑการประเมิน แตเมื่อสังเกตแยกตามหัวขอการประเมินใน

ประเด็นยอย (I๑-I๓๐) จะมีประเด็นยอยทีเ่ปนจุดออนและควรปรับปรุง (คะแนนต่ํากวา รอยละ ๘๕) ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
คะแนน
ภาพรวม 

ประเด็นยอยที่ควรพัฒนา 
คะแนน

ประเด็นยอย 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหนาที่  

I๓ ๘๖.๙๑ บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
หรือใหบริการโดยใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 

๘๒.๗๓ 

    

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใชงบประมาณ    

I๗ ๘๐.๗๓ ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําป  
ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

๘๐.๗๓ 

    

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใชทรัพยสินของราชการ    

I๒๐ 
  

๘๒.๑๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ ไปใช
ปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอย
เพียงใด 

๘๒.๑๐ 

    

I๒๓ ๘๐.๗๕ ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใช
ทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 

๘๐.๗๕ 

    
 

1. ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหนาที่ เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรูของบุคลากร
ภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับ                    
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูมาติดตอทั่วไป
หรือผูมาติดตอที่รูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงมั่น เต็มความสามารถ และ              
มีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งลวนถือเปนลักษณะการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาหนาที่
ของรัฐอยางมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน 
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหนวยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหนาที่ และ            
ในกรณีชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตาง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแมแตกรณีการใหเงิน 
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ๆ ตอบุคคลภายนอก ซึ่งถือเปนความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการรับสินบนได
ในอนาคต 
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ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหนาที่ I๓ ประเด็นยอย บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานหรือใหบริการโดยใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 

ขอเสนอแนะในการพัฒนา : หนวยงานควรใหความสําคัญในการสงเสริม สรางจิตสํานึก                    

ใหบุคลากรในหนวยงานเห็นความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว ปรับปรุงระบบการประเมิน

ประสิทธิภาพการใหบริการของผูมารับบริการ ณ จุดรับบริการใหเขาถึงโดยงาย สะดวกและเปนไปตาม

หลักการปกปดความลับผูใหขอมูล รวมทั้งกําหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณ               

ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 

2. ตัวชี้วัดที่ ๒ การใชงบประมาณ เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรูของ

บุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับ

การใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพร                

อยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค 

และไมเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องตาง ๆ เชน             

คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการ

ตรวจรับพัสดุดวย นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 

 ตัวชี้วัดที่ ๒ การใชงบประมาณ I๗ ประเด็นยอย ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณ

ประจําปของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด  

ขอเสนอแนะในการพัฒนา : หนวยงานควรใหความสําคัญกับการใชงบประมาณใหคุมคา เปนไป

ตามวัตถุประสงค มีการจัดทําแผนฯและติดตามการใชงบประมาณ อยางตอเนื่องพรอมรับการตรวจสอบ

จากทุกภาคสวน รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมในการตรวจสอบและสรางการรับรู เกี่ยวกับการ                       

ใชงบประมาณใหบุคลากรภายในหนวยงานใหมากขึ้น 

3. ตัวชี้วัดที่ ๔ การใชทรัพยสินของราชการ เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรู

ของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม             

ของบุคลากรภายใน ในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือนําไปใหผูอื่น 

และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืม   

โดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 

นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง  

เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแล

และตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 

 ตัวชี้วัดที่ ๔ การใชทรัพยสินของราชการ  

I๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด  

I๒๓ ประเด็นยอย ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสิน             

ของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 
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ขอเสนอแนะในการพัฒนา : หนวยงานควรเพิ่มการประชาสัมพันธ สรางการรับรู มาตรการ

ปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ของเทศบาลตําบลตากฟา           

ใหบุคลากรไดรับทราบและถือปฏิบัติ  เพื่อย้ําและสรางจิตสํานึกใหบุคลากรภายในหนวยงาน ไมนํา

ทรัพยสินของราชการไปเปนของตนเองหรือนําไปใหบุคคลอื่น ดําเนินการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

การใชทรัพยสินของราชการ ขั้นตอนการขออนุญาตยืม คืนทรัพยสินของทางราชการ ถูกตอง ชัดเจน และ

สะดวก รวมทั้งมีการกํากับ ดูแล และตรวจสอบทรัพยสิน และการใชทรัพยสินของราชการอยางสม่ําเสมอ 

๔.๒ การวิเคราะหผลคะแนนการประเมินฯ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ไดคะแนนรอยละ ๙๐.๕๙ 

เปนการวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวน
ไดเสียของหนวยงานตอคุณภาพการดําเนินงานของเทศบาลตําบลตากฟา โดยเขาตอบแบบวัดการรับรู
ตามชองทางการเขาตอบ ผาน URL หรือ QR code ซึ่งจะเปนการตอบเขาสูระบบ ITAS โดยตรง          

และคะแนน EIT ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ได ผานเกณฑการประเมิน แตเมื่อสังเกตแยกตามหัวขอ

การประเมินในประเด็นยอย (E๑-E๑๕) จะมีประเด็นยอยที่เปนจุดออนและควรปรับปรุง (คะแนนต่ํากวา 

รอยละ ๘๕) ดังนี ้

ตัวชี้วัด 
คะแนน
ภาพรวม 

ประเด็นยอยที่ควรพัฒนา 
คะแนน

ประเด็นยอย 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

E๖ ๘๕.๕๑ การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ  
มีลักษณะ เขาถึงงาย ไมซับซอน 

๘๔.๗๕ 

    

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรู           
ของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็น               
ที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชน ผานชองทางที่หลากหลาย 
สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลที่เผยแพรจะตองครบถวนและเปนปจจุบัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทาง
ใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ           
การดําเนินงาน/การใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีขอกังวลสงสัยไดอยางชัดเจน นอกจากนี้              
ยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที ่            
ในหนวยงานดวย ซึ่งสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยาง                  
มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร E๖ ประเด็นยอย การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทาน
ติดตอ มีลักษณะ เขาถึงงาย ไมซับซอน 

ขอเสนอแนะในการพัฒนา : หนวยงานควรใหความสําคัญในการสงเสริม สรางจิตสํานึกใหบุคลากร           

ในหนวยงานเห็นความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการ

ของผูมารับบริหาร ณ จุดรับบริการใหเขาถึงโดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับผูใหขอมูล 

รวมทั้งกําหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 



รายงานผลการวเิคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครฐั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                หนา 8 

 

๔.๓ การวิเคราะหผลคะแนนการประเมินฯ ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ไดคะแนนรอยละ ๑๐๐  

การเปดเผยขอมูลสาธารณะ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลแบบ OIT ดําเนินการโดย            

ใหหนวยงานตอบลงในระบบ ITAS  โดยการตอบคําถาม มี หรือ ไมมี พรอมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยง

ไปสูแหลงที่อยูของขอมูล และระบุคําอธิบายเพิ่มเติมประกอบคําตอบซึ่งจะเปนการตอบเขาสูระบบ ITAS 

โดยตรง) จากนั้น คณะที่ปรึกษาการประเมินจะตรวจสอบการเปดเผยขอมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบ

จากคําตอบและ URL ของหนวยงาน และพิจารณาใหคะแนนโดยอางอิงตามความครบถวนของ

องคประกอบตามหลักเกณฑที่กําหนดในแตละประเด็นการประเมิน และคะแนน OIT ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๔ ของเทศบาลตําบลตากฟาที่ได ผานเกณฑการประเมิน 

ขอเสนอแนะในการพัฒนา : เพื่อเปนการรักษามาตรฐานและระดับคะแนนการประเมิน 

คณะทํางาน และผูประสานงานการประเมินฯ ควรศึกษา และทําความเขาใจเกี่ยวกับหัวขอการประเมิน 
เพื่อลดขอบกพรอง และเตรียมความพรอมของขอมูลใหสอดคลองกับประเด็นการประเมินฯ และประเด็น
ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังเปนการสงเสริมภาพลักษณของหนวยงานในดานการสงเสริมคุณธรรม ตอตาน
การทุจริต และโปรงใสใหดียิ่งขึ้น 

๕. แนวทางการนําผลการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ไปสูการปฏิบัติ 
 จากผลการวิเคราะหการประเมินผลคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขางตน เพื่อเปนการรักษาผลการประเมินฯ และพัฒนา 
ยกระดับคะแนนการประเมินฯ ใหดียิ่งขึ้น ควรปฏิบัติตามแนวทางดังนี ้

1. จัดใหมีการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและประเด็นการการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ แนวทางการเตรียมขอมูลใหสอดคลองกับ
ประเด็นการประเมินฯ 

2. ประชาสัมพันธ มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน พรอมจัดทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือระหวางนายกเทศมนตรีตําบลตากฟา กับบุคลากรภายในหนวยงาน ตามโครงการ
มาตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในหนวยงาน 

3. หนวยงานควรจัดใหมีการอบรมความรูที่เกี่ยวของกับหนวยงาน ในดานตางๆ การปฏิบัติงาน 
และอื่นๆที่เปนประโยชนตอการทํางาน และบริหารงานของหนวยงาน เชน ความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จาง แผนการใชจายงบประมาณประจําป กฎ ระเบียบทีส่ําคัญและเก่ียวของกบัการปฏิบัติงาน เปนตน 

4. หนวยงานควรปรับปรุงและเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรม
ของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชน ใหมากขึ้น เขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ 

5. หนวยงานควรมีการปรับปรุงขั้นตอน และระยะเวลาการใหบริการแกประชาชนหรือ
หนวยงานที่ขอรับบริการ ใหมีความสะดวก โดยจัดใหมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการบริการประชาชน
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจัดใหมีการทําแผนผัง ขั้นตอนการใหบริการติดตั้ง ณ จุดรับบริการ ที่ชัดเจน 

6. หนวยงานควรจัดใหมีระบบ/ชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ ประเมินสิทธิภาพในการ
ใหบริการ ที่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน และการใหบริการ หรือแนะนําชี้แจงได          
ในกรณีท่ีมีขอกังวลสงสัยไดอยางชัดเจน  

7. จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบแตละงานใหเปนปจจุบัน เพิ่มการ
กํากับดูแล ติดตาม และใหรายงานผลการปฏิบัติงาน พรอมปญหาและอุปสรรคสม่ําเสมอ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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