
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าน า 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)               
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และเป็น
กลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรร ม               
โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Tran- sparency Assessment : ITA) 

 การประเมิน ITA เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการ
ขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่     
๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)           
ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระดับแรก               
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนน
ขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลตากฟ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริม ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เพ่ือเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล ผลักดันกลไกในการป้องกันการ
ทุจริตของประเทศ สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงาน และยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

 
 

 เทศบาลต าบลตากฟ้า  
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

สารบัญ 
 

  หน้า 

หลักการและเหตุผล ๑ 

กรอบและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

 เครื่องมือและแหล่งการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด ๑ 

 การประมวลผลคะแนน ๒ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

 ผลคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ๓ 

 ผลคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ๓ 

 ผลคะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ๓ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 4  

 การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินฯ ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)   5 

 การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินฯ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   7 

 การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินฯ ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)    8 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ไปสู่การปฏิบัติ    8 
มาตรการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   9 

ภาคผนวก 12 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

หน่วยงาน  เทศบาลต าบลตากฟ้า 
--------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)            
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ  มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า                      
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริต เชิงรุก” ที่หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่  เข้ารับการประเมินได้รับทราบผล
การประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

๒. กรอบและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
 ๒.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ๓ เครื่องมือ ๓ แหล่งข้อมูลฯ โดยสรุป ดังนี้ 

ตารางแสดงเครื่องมือและแหล่งการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด 

เครื่องมือ 
ในการประเมิน 

แหล่งข้อมูลในการประเมิน ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(๑๐๐) 

แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายใน 

(IIT) 

บุคลากรภายในหน่วยงาน 
ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง/
หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ / 

พนักงาน ลูกจ้าง/ 
พนักงานจ้าง ที่ท างาน 
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ 

เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ 

ร้อยละ 
๓๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ 

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการ 
รับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก 

(EIT) 

บุคคล นิติบุคคล 
บริษัทเอกชน หรือ 

หน่วยงานรัฐอ่ืนที่เคยมา 
รับบริการหรือมาติดต่อตาม
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ 

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน 

ร้อยละ 
๓๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน 

แบบตรวจการ 
เปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT) 

เว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่ใช้ในการสื่อสาร 

ต่อสาธารณะ 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 
๔๐ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 
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 ๒.๒ การประมวลผลคะแนน การก าหนดเกณฑ์การประเมินผล และการรายงานผลการประเมิน 
ITA ในลักษณะค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating 
Score) โดยจ าแนกออกเป็น ๗ ระดบั รายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงรูปแบบการประเมิน น้ าหนักการประเมิน และตัวชี้วัด 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของ 
ข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - 
คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๔๐ 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน้ าหนัก 

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 

ซึ่งตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ              
มิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้ก าหนด                  
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ ๘๕) มีสัดส่วน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้ก าหนด              
ค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๕   
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๓. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตากฟ้า  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียด ดังนี้ 

ผลคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

(น้ าหนัก ร้อยละ ๓๐) 
ตัวช้ีวัด ผลคะแนน (ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ๙๔.๘๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ๙๓.๑๓ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ ๙๓.๐๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๙๐.๔๙ 

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๙๖.๑๒ 

ค่าคะแนน IIT เฉลี่ย ๙๓.๕๓ 
  

ผลคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

(น้ าหนัก ร้อยละ ๓๐) 
ตัวช้ีวัด ผลคะแนน (ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน ๙๐.๓๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙๒.๔๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการท างาน ๘๘.๙๘ 

ค่าคะแนน EIT เฉลี่ย ๙๐.๕๙ 
  

ผลคะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

(น้ าหนัก ร้อยละ ๔๐) 
ตัวช้ีวัด ผลคะแนน (ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ๑๐๐.๐๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ๑๐๐.๐๐ 

ค่าคะแนน OIT เฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ 

คะแนนภาพรวมหน่วยงานเฉลี่ย ๙๕.๒๔ 

ระดับผลการประเมิน AA 
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๔. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตากฟ้า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คะแนนภาพรวมหน่วยงาน ได้คะแนน ๙๕.๒๔ ระดับผลการประเมิน AA  

 
จากกราฟ จะสังเกตได้ว่าคะแนนการประเมินฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔              

มีผลคะแนนการประเมินฯ ดีขึ้นตามล าดับ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คะแนนการประเมินฯ พัฒนา            
ดีขึ้น +๕.๓๙ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นการรักษาระดับคะแนนการประเมินฯ และ
พัฒนาคะแนนการประเมินฯ ให้ดียิ่งขึ้น จึงวิเคราะห์ผลการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลตากฟ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ าแนกตามแบบวัดการรับรู้ 
(แหล่งข้อมูลการประเมิน) และการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ยกระดับคะแนน               
การประเมินฯ รายละเอียดมีดังนี้  

กราฟแสดงผลคะแนนภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2564 จ าแนกตามแบบวัดการรับรู้ 
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๔.๑ การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินฯ ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๕๓ 

เป็นการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเทศบาลต าบลตากฟ้า ตั้งแต่ระดับ
ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับ
เทศบาลต าบลตากฟ้ามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ตามช่องทางการเข้า
ตอบ ผ่าน URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง และคะแนนภาพรวม IIT 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ได้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่เมื่อสังเกตแยกตามหัวข้อการประเมินใน
ประเด็นย่อย (I๑-I๓๐) จะมีประเด็นย่อยที่เป็นจุดอ่อนและควรปรับปรุง (คะแนนต่ ากว่า ร้อยละ ๘๕) ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน
ภาพรวม 

ประเด็นย่อยที่ควรพัฒนา 
คะแนน

ประเด็นย่อย 
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่  

I๓ ๘๖.๙๑ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
หรือให้บริการโดยให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 

๘๒.๗๓ 

    
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ    

I๗ ๘๐.๗๓ ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

๘๐.๗๓ 

    
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ    

I๒๐ 
  

๘๒.๑๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อย
เพียงใด 

๘๒.๑๐ 

    
I๒๓ ๘๐.๗๕ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้

ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
๘๐.๗๕ 

    
 

1. ตัวช้ีวัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ                    
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไป
หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และ              
มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และ            
ในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้
ในอนาคต 
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ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ I๓ ประเด็นย่อย บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา : หน่วยงานควรให้ความส าคัญในการส่งเสริม สร้างจิตส านึก                    
ให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว ปรับปรุงระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มารับบริการ ณ จุดรับบริการให้เข้าถึงโดยง่าย สะดวกและเป็นไปตาม
หลักการปกปิดความลับผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ               
ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 

2. ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่                 
อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น             
ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

 ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ I๗ ประเด็นย่อย ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา : หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการใช้งบประมาณให้คุ้มค่า เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ มีการจัดท าแผนฯและติดตามการใช้งบประมาณ อย่างต่อเนื่องพร้อมรับการตรวจสอบ
จากทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการ                       
ใช้งบประมาณให้บุคลากรภายในหน่วยงานให้มากขึ้น 

3. ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม             
ของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน 
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม    
โดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  
เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

 ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
I๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด  
I๒๓ ประเด็นย่อย ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน             

ของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนา : หน่วยงานควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ มาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของเทศบาลต าบลตากฟ้า           
ให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ  เพ่ือย้ าและสร้างจิตส านึกให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ไม่น า
ทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้บุคคลอ่ืน ด าเนินการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ ขั้นตอนการขออนุญาตยืม คืนทรัพย์สินของทางราชการ ถูกต้อง ชัดเจน และ
สะดวก รวมทั้งมีการก ากับ ดูแล และตรวจสอบทรัพย์สิน และการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ าเสมอ 

๔.๒ การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินฯ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๕๙ 

เป็นการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตากฟ้า โดยเข้าตอบแบบวัดการรับรู้
ตามช่องทางการเข้าตอบ ผ่าน URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง          
และคะแนน EIT ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ได้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่เมื่อสังเกตแยกตามหัวข้อ
การประเมินในประเด็นย่อย (E๑-E๑๕) จะมีประเด็นย่อยที่เป็นจุดอ่อนและควรปรับปรุง (คะแนนต่ ากว่า 
ร้อยละ ๘๕) ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน
ภาพรวม 

ประเด็นย่อยที่ควรพัฒนา 
คะแนน

ประเด็นย่อย 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

E๖ ๘๕.๕๑ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีลักษณะ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 

๘๔.๗๕ 

    

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้            
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็น               
ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทาง
ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ           
การด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้              
ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่              
ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง                  
มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร E๖ ประเด็นย่อย การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีลักษณะ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา : หน่วยงานควรให้ความส าคัญในการส่งเสริม สร้างจิตส านึกให้บุคลากร           
ในหน่วยงานเห็นความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ
ของผู้มารับบริหาร ณ จุดรับบริการให้เข้าถึงโดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับผู้ให้ข้อมูล 
รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 
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๔.๓ การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินฯ ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐  

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ OIT ด าเนินการโดย            
ให้หน่วยงานตอบลงในระบบ ITAS  โดยการตอบค าถาม มี หรือ ไม่มี พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยง
ไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS 
โดยตรง) จากนั้น คณะที่ปรึกษาการประเมินจะตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบ
จากค าตอบและ URL ของหน่วยงาน และพิจารณาให้คะแนนโดยอ้างอิงตามความครบถ้วนของ
องค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละประเด็นการประเมิน  และคะแนน OIT ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ของเทศบาลต าบลตากฟ้าที่ได้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา : เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานและระดับคะแนนการประเมิน 
คณะท างาน และผู้ประสานงานการประเมินฯ ควรศึกษา และท าความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อการประเมิน 
เพ่ือลดข้อบกพร่อง และเตรียมความพร้อมของข้อมูลให้สอดคล้องกับประเด็นการประเมินฯ และประเด็น
ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานในด้านการส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้าน
การทุจริต และโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้น 

๕. แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ไปสู่การปฏิบัติ 
 จากผลการวิเคราะห์การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลตากฟ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้างต้น เพ่ือเป็นการรักษาผลการประเมินฯ และพัฒนา 
ยกระดับคะแนนการประเมินฯ ให้ดียิ่งขึ้น ควรปฏิบัติตามแนวทางดังนี้ 

1. จัดให้มีการประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและประเด็นการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  แนวทางการเตรียมข้อมูลให้สอดคล้องกับ
ประเด็นการประเมินฯ 

2. ประชาสัมพันธ์ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน พร้อมจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างนายกเทศมนตรีต าบลตากฟ้า กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ตามโครงการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน 

3. หน่วยงานควรจัดให้มีการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ในด้านต่างๆ การปฏิบัติงาน 
และอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน และบริหารงานของหน่วยงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กฎ ระเบียบที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4. หน่วยงานควรปรับปรุงและเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม
ของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ให้มากขึ้น เข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ 

5. หน่วยงานควรมีการปรับปรุงขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชนหรือ
หน่วยงานที่ขอรับบริการ ให้มีความสะดวก โดยจัดให้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริการประชาชน
เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งจัดให้มีการท าแผนผัง ขั้นตอนการให้บริการติดตั้ง ณ จุดรับบริการ ที่ชัดเจน 

6. หน่วยงานควรจัดให้มีระบบ/ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ประเมินสิทธิภาพในการ
ให้บริการ ที่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน และการให้บริการ หรือแนะน าชี้แจงได้          
ในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน  

7. จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละงานให้เป็นปัจจุบัน เพ่ิมการ
ก ากับดูแล ติดตาม และให้รายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมปัญหาและอุปสรรคสม่ าเสมอ 
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7. แนวทางการมาตรการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานในปีงบประมาณ 2565 

 จากผลการวิเคราะห์การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลตากฟ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้างต้น เพ่ือเป็นการรักษาผลการประเมินฯ และพัฒนา 
ยกระดับคะแนนการประเมินฯ ให้ดียิ่งขึ้น จึงก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของเทศบาลต าบลตากฟ้า ดังนี้ 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1. สร้างการรับรู้ เพ่ิมความ
เข้าใจ ให้ความส าคัญ และ
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน   

- บุคคลภายใน  
1. จัดให้มีการประชุมชี้แจง 
เพ่ือประชาสัมพันธ์และให้
ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
2.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบ งานการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) โดยระบุ
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
3. จัดประชุมเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการประเมินฯ ที่
ได้รับการแต่งตั้ง ตามค าสั่งฯ 
เพ่ือชี้แจงเชิงลึกเกี่ยวกับการ
ประเมินฯ แต่ละตัวชี้วัดและ
ประเด็นการประเมินฯ พร้อม
มอบหมายผู้รับผิดชอบข้อมูล 
ให้ชัดเจนในการจัดเตรียม
เอกสารเพ่ือรับการประเมินฯ ให้
สอดคล้องกับประเด็นการ
ประเมินฯ 
- บุคคลภายนอก 
1.จัดท าเอกสารเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักปลัดฯ ต.ค. 64-
เม.ย. 65 

1.  ภาพกิจกรรม
การประชุมชี้แจง/
เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 
ภายในหน่วยงานฯ 
2. ค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ งาน
การประเมินฯ 
3. เอกสาร/ภาพ
การประชุม 
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการ
ประเมินฯ 
4. เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 
5. หลักฐานการ
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการ
ประเมินฯ ของ
หน่วยงานผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
2. ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมในการกระเมินฯ โดย
การ ร่วมตอบแบบประเมินผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ
พัฒนางานบริการของหน่วยงาน 
 

2. จัดให้มีระบบ/ช่องทาง
ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
ประเมินสิทธิภาพในการ
ให้บริการ ที่สามารถแสดง
ความคิดเห็น เกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน และการ
ให้บริการ หรือแนะน าชี้แจง
ได ้ในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัย
ได้อย่างชัดเจน 

1. จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจ ณ จุดรับบริการ  
2. สร้าง QR Code แบบ
ประเมินความพึงพอใจ ณ จุด
รับบริการ ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ 
ที่ให้บริการ เพ่ือเป็นทางเลือก 
และสะดวกส าหรับประชาชน 
3. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการ
ประเมินความพึงพอใจ ณ จุด
รับบริการให้ประชาชนทราบ 
ผ่านช่องทางต่างๆ ของ
หน่วยงาน และมีการแนะน า ให้
ประชาชนท าแบบประเมินความ
พึงพอใจฯหลังจากท่ีได้รับ
บริการแล้ว 
4. เพิ่มช่องทางการแสดงความ
คิดเห็น ให้หลากหลาย ผ่าน
ช่องทางอ่ืนที่ประชาชนเข้าถึงได้
ง่าย สะดวก และทันสมัย 

ส านักปลัดฯ ต.ค. 64-
พ.ย.64 

1.  เอกสารแบบ
ประเมินความพึง
พอใจ ณ จุดรับ
บริการ 
2. หลักฐานการ
สร้าง QR Code 
แบบประเมินความ
พึงพอใจ ณ จุดรับ
บริการ และมีการ
ติดตั้งไว้ตามจุด
ต่างๆ ที่ให้บริการ 
3. มีการ
ประชาสัมพันธ์ ช่อง
ทางการประเมิน
ความพึงพอใจ ณ 
จุดรับบริการให้
ประชาชนทราบ 
ผ่านช่องทางต่างๆ 
และประชาชนมี
การแสดงความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการ 
4. หลักฐานการ
เพ่ิมช่องทางการ
แสดงความคิดเห็น 
 

3. มาตรการ/นโยบาย ที่ใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติและ
ค่านิยมสุจริตในการท างาน 

1. จัดท ามาตรการ/นโยบาย ที่
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและ
ค่านิยมสุจริตในการท างาน ที่

ส านักปลัดฯ ธ.ค 64 – 
ม.ค. 65 

1. เอกสาร
มาตรการ/นโยบาย
ที่ใช้เป็นแนว
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

ที่ส่งเสริม สร้างความ
โปร่งใส ในการท างาน ที่
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ
องค์กร 

ส่งเสริม สร้างความโปร่งใส ใน
การท างาน ที่สร้างภาพลักษณ์ท่ี
ดีให้กับองค์กร  
2. ประชาสัมพันธ์มาตรการ/
นโยบาย ดังกล่าวฯ ให้บุคลากร
ในหน่วยงานทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่ว
กัน ผ่านช่องทางต่างๆ ของ
หน่วยงาน 
 

ทางการปฏิบัติและ
ค่านิยมสุจริตในการ
ท างานฯ 
2. หลักฐานการ
ประชาสัมพันธ์ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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