






รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจําปี พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตําบลท่าข้าม  

และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจําปี พ.ศ. 2565 

1. ความเป็นมา 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตในทุก
รูปแบบเป็นอย่างมาก การทุจริตในประเทศไทยมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนเห็นได้จากดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
CPI ค่าคะแนนอยู่ในระดับต่ํา ส่งผลถึงภาพลักษณ์และดัชนีความเชื่อม่ันต่อต่างชาติท่ีมีต่อประเทศไทย และจาก
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กําหนด
เป้าประสงค์หลักในการเพ่ิมระดับของค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น CPI ของประเทศไทยให้สูงกว่าร้อยละ 
50 และเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงได้นํา
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA มาใช้ในการประเมิน
การดําเนินงานของส่วนราชการเพ่ือยกระดับความโปร่งใสซึ่งจะสนับสนุนให้ค่า CPI ของประเทศสูงข้ึน ซึ่งเป็น
เกณฑ์ประเมินผลท่ีต้องการให้หน่วยงานรัฐยกระดับให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐดําเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านโครงการกิจกรรมหรือมาตรการต่างๆ ตลอดจน
การให้ความรู้ตามคู่มือต่างๆ เช่นคู่มือเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการป้องกันการรับและ
การให้สินบน เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 
ประจําป ีพ.ศ. 2564 ของเทศบาลตําบลท่าข้าม 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 
ประจําป ีพ.ศ. 2564 ของเทศบาลตําบลท่าข้าม ได้รับคะแนนประเมิน 97.09 คะแนน ระดับผลการประเมิน
อยู่ในระดับ AA ซึ่งผลคะแนนของปี พ.ศ. 2564 มีคะแนนสูงกว่าการประเมินในปี พ.ศ. 2563 ถือว่า
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจําปี พ.ศ. 2564 เกิดผลสัมฤทธิ์ส่งผลให้
หน่วยงานได้รับคะแนนการประเมินท่ีสูงกว่าเดิม 

คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด 
อันดับ ตัวช้ีวัด  คะแนน 
1 การป้องกันการทุจริต 100.00 
2 การปฏิบัติหน้าท่ี 98.87 
3 การใช้อํานาจ 98.68 
4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.47 
5 การใช้งบประมาณ 98.38 
6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 97.64 
7 การเปิดเผยข้อมูล 96.00 
8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.83 
9 คุณภาพการดําเนินงาน 94.29 
10 การปรับปรุงการทํางาน 93.48 
คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน  คะแนนต่ําสุด  93.48 คะแนน 

/ข้อเสนอแนะ... 



ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : เทศบาลตําบลท่าข้าม 
หน่วยงานได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจําปี 2564 97.09 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ AA 
หมายถึง หน่วยงานสามารถดําเนินการได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยสามารถ
บรรลุความสําเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอ่ืนๆ ได้ ท้ังนี้ 
อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดท่ีจําเป็นต้องให้ความสําคัญในการกํากับดูแล หรือส่งเสริมการทํางานอีกเพียง
เล็กน้อยเพ่ือยกระดับคุณภาพในการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน คาดหมายได้ว่า หากหน่วยงานยังมีกลไกการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานจะสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานท่ีนํามาสู่ความเชื่อม่ันศรัทธา และสร้าง
ความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต ท้ังนี้ ประเด็นท่ีควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการ
ให้ดียิ่งข้ึน ได้แก่ 

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน  โดยมี
ข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น จํานวนเรื่อง เรื่องท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ี
อยู่ระหว่างดําเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)  และเป็นข้อมูลใน
ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีท่ีรับการประเมิน 

- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางท่ีหลากหลาย
มากข้ึน 

- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีข้ึน 

- กํากับติดตามการทํางานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการ
แก่ประชาชนเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด 

- เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีข้ึน 
- เพ่ิมมาตรการกํากับติดตามการทํางานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานในการทํางานอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
- เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ข้ันตอนการดําเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน 
- ส่งเสริมการทํางานท่ีคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
- ปรับปรุงการดําเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
- เพ่ิมการอํานวยความสะดวกเก่ียวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้

ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 

2. เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ITA ประจําปี พ.ศ. 2562 - 2563 และปี พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตําบลท่าข้าม 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของ
เทศบาลตําบลท่าข้าม ประจําปี พ.ศ. 2562 ได้คะแนน 79.02 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAของ
เทศบาลตําบลท่าข้าม ประจําปี พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 54.48 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAของ
เทศบาลตําบลท่าข้าม ประจําปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 97.09 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAของ
เทศบาลตําบลท่าข้าม ประจําปี พ.ศ. 2562 - 2564 มีระดับคะแนนท่ีสูงข้ึน 

 
/3. ผลการวิเคราะห์... 



3. ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ITA ประจําปี พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตําบลท่าข้าม  
 

แบบ ตัวช้ีวัด 
ผลการประเมิน 
คะแนนเต็ม 100 

ผลการวิเคราะห์ 
ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ประเด็นท่ีต้องพัฒนา 

IIT 

การปฏิบัติหน้าท่ี 98.87 - หัวข้อการประเมินท่ีต้องแก้ไข
คือบุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ 
แก่ผู้มาติดต่อท่ัว ๆ ไป กับผู้มา
ติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัว 
อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย
เพียงใด    
- คะแนนประเมินปี พ.ศ. 
2563 ได้คะแนน 87.41 ซึ่ง
การประเมินปี พ.ศ. 2564 
ได้รับคะแนนสูงกว่าปีท่ีผ่านมา 

- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลา
และผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

การใช้
งบประมาณ 

98.38 - หัวข้อการประเมินท่ีต้องแก้ไข
คือท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจําปี ของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 
- คะแนนประเมินปี พ.ศ. 
2563 ได้คะแนน 77.85 ซึ่ง
การประเมินปี พ.ศ. 2564 
ได้รับคะแนนสูงกว่าปีท่ีผ่านมา 

- จัดให้มีการอบรมหรือ
ประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับแผนงานใช้จ่าย
งบประมาณให้แก่พนักงาน
ทราบทุกระดับ 

การใช้อํานาจ 98.68 - หัวข้อการประเมินท่ีต้องแก้ไข
คือท่านได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 
- คะแนนประเมินปี พ.ศ. 
2563 ได้คะแนน 84.08 ซึ่ง
การประเมินปี พ.ศ. 2564 
ได้รับคะแนนสูงกว่าปีท่ีผ่านมา 

- จัดทํารายละเอียดของ
ตําแหน่งงาน (job 
description) และเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนและเปิดเผย 
รวมท้ังการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

/การใช้... 
 



แบบ ตัวช้ีวัด 
ผลการประเมิน 
คะแนนเต็ม 100 

ผลการวิเคราะห์ 
ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ประเด็นท่ีต้องพัฒนา 

IIT 

การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

97.64 - หัวข้อการประเมินท่ีต้องแก้ไข
คือข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือ
ยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ท่าน มีความสะดวกมากน้อย
เพียงใด 
- คะแนนประเมินปี พ.ศ. 
2563 ได้คะแนน 77.97 ซึ่ง
การประเมินปี พ.ศ. 2564 
ได้รับคะแนนสูงกว่าปีท่ีผ่านมา 
 

- จัดทําคู่มือและระเบียบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้าง
ระบบการกํากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบการยืม-คืน 

การแก้ปัญหาการ
ทุจริต 

98.47 - หัวข้อการประเมินท่ีต้องแก้ไข
คือหากท่านพบเห็นแนวโน้ม
การทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนใน
หน่วยงานของท่าน ท่านมี
ความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 
1.สามารถร้องเรียนและส่ง
หลักฐานได้อย่างสะดวก 
2.สามารถติดตามผลการ
ร้องเรียนได้ 
3.ม่ันใจว่าจะมีการดําเนินการ
อย่างตรงไปตรงมา 
4.ม่ันใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง 
- คะแนนประเมินปี พ.ศ. 
2563 ได้คะแนน 78.83 ซึ่ง
การประเมินปี พ.ศ. 2564 
ได้รับคะแนนสูงกว่าปีท่ีผ่านมา 

- จัดทํามาตรการการป้องกัน
และมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมการ
ทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย 
รวมท้ังการเปิดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและการติดตาม
ตรวจสอบการทํางานของ
หน่วยงานได้โดยง่ายและ
สะดวก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/คุณภาพ... 



แบบ ตัวช้ีวัด 
ผลการประเมิน 
คะแนนเต็ม 100 

ผลการวิเคราะห์ 
ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ประเด็นท่ีต้องพัฒนา 

EIT 
 

คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

94.29 - หัวข้อการประเมินท่ีต้องแก้ไข
คือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี
ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้  มากน้อยเพียงใด 
1.เป็นไปตามข้ันตอนท่ีกําหนด 
2.เป็นไปตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 
- คะแนนประเมินปี พ.ศ. 
2563 ได้คะแนน 82.74 ซึ่ง
การประเมินปี พ.ศ. 2564 
ได้รับคะแนนสูงกว่าปีท่ีผ่านมา 

- ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
ระบบและข้ันตอนการ
ให้บริการงานด้านต่างๆ อย่าง
ท่ัวถึง และส่งเสริมให้มีการ
ฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ
และความรู้เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ  
 

ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

95.83 - หัวข้อการประเมินท่ีต้องแก้ไข
คือการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 
1. เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
2. มีช่องทางหลากหลาย 
- คะแนนประเมินปี พ.ศ. 
2563 ได้คะแนน 83.91 ซึ่ง
การประเมินปี พ.ศ. 2564 
ได้รับคะแนนสูงกว่าปีท่ีผ่านมา 

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานให้ง่ายต่อการ
เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล  แ ล ะ มี ก า ร
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง  
 

การปรับปรุงระบบ
การทํางาน 

93.48 - หัวข้อการประเมินท่ีต้องแก้ไข
คือหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิด
โอกาสให้ผู้รับ บริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนา การดําเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน 
มากน้อยเพียงใด 
- คะแนนประเมินปี พ.ศ. 
2563 ได้คะแนน 76.62 ซึ่ง
การประเมินปี พ.ศ. 2564 
ได้รับคะแนนสูงกว่าปีท่ีผ่านมา 

- สร้างกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหาร
และบุคลากรเพ่ือร่วมกัน
ทบทวนปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ และส่งเสริมให้
ผู้รับบริการและประชาชน
ท่ัวไปมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นหรือให้คําแนะนํา
ในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก 

 

 
 
 

/การเปิดเผย... 



แบบ ตัวช้ีวัด 
ผลการประเมิน 
คะแนนเต็ม 100 

ผลการวิเคราะห์ 
ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ประเด็นท่ีต้องพัฒนา 

OIT 

การเปิดเผยข้อมูล 96.00 - หัวข้อการประเมินท่ีต้อง
แก้ไขคือการเปิดเผยข้อมูล 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- คะแนนประเมินปี พ.ศ. 
2563 ได้คะแนน 28.91 
ซึ่งการประเมินปี พ.ศ. 2564 
ได้รับคะแนนสูงกว่าปีท่ีผ่าน
มา  
 

- จัดทําข้อมูลสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงาน โดยมีข้อมูล
ความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น 
จํานวนเรื่อง เรื่องท่ีดําเนินการ
แล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มี
เรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่า  
ไม่มีเรื่องร้องเรียน)  และเป็น
ข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 
6 เดือนแรกของปีท่ีรับการ
ประเมิน  

การป้องกันการ
ทุจริต 

100.00 ไม่มี เนื่องจากได้รับคะแนน
เต็ม 100 คะแนน  

ไม่มี เนื่องจากได้รับคะแนน
เต็ม 100 คะแนน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4. ผลการวิเคราะห์... 



4. ผลการวิเคราะห์และตัวช้ีวัดท่ีต้องแก้ไขและพัฒนาเพื่อการปรับปรุงและยกระดับการ
ให้บริการของหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาล
ตําบลท่าข้ามประจําปี พ.ศ. 2565 

4.1 แบบการประเมิน IIT (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน) 
จากการประเมิน IIT ผู้มีส่วนได้เสียภายในมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 85 ทุกตัวชี้วัด

ซึ่งสะท้อนถึงการตระหนักรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซื่อสัตย์สุจริตมุ่งผลสําเร็จสูงสุดและคํานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน คะแนนการประเมินในปี พ.ศ. 2564 อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก ได้คะแนน
รวม IIT 98.41 คะแนน ท้ังนี้ อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดท่ีจําเป็นต้องให้ความสําคัญในการกํากับดูแล หรือ
ส่งเสริมการทํางานอีกเพียงเล็กน้อยเพ่ือยกระดับคุณภาพในการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน ได้แก่ 

4.1.1 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าท่ี หัวข้อการประเมินท่ีต้องแก้ไขคือ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อท่ัว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มาก
น้อยเพียงใด แนวทางแก้ไขคือ ทุกส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอยา่งชัดเจน 

4.1.2 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ หัวข้อการประเมินท่ีต้องแก้ไขคือ ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด แนวทางแก้ไขคือ จัดให้มีการอบรมหรือประชุม
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนงานใช้จ่ายงบประมาณให้แก่พนักงานทราบทุกระดับ 

4.1.3 ตัวชี้วัดการใช้อํานาจ หัวข้อการประเมินท่ีต้องแก้ไขคือ ท่านได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด แนวทางแก้ไขคือ จัดทํารายละเอียด
ของตําแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมท้ัง
การเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

4.1.4 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ หัวข้อการประเมินท่ีต้องแก้ไขคือ ข้ันตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใดแนว
ทางแก้ไขคือ จัดทําคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกํากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน 

4.2 แบบการประเมิน EIT (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) 
จากการประเมิน EIT ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 85 ทุก

ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินในปี พ.ศ. 2564 อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก ได้คะแนนรวม EIT 94.54 คะแนน ท้ังนี้ 
อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดท่ีจําเป็นต้องให้ความสําคัญในการกํากับดูแล หรือส่งเสริมการทํางานอีกเพียง
เล็กน้อยเพ่ือยกระดับคุณภาพในการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน ได้แก่ 

4.2.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน หัวข้อการประเมินท่ีต้องแก้ไขคือ เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
ท่ีปฏิบัติงานหรือให้บริการต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดและเท่าเทียมการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือป้องกันการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อ่ืนใด แนวทางแก้ไขคือ ทุกส่วนราชการท่ี
มีงานให้บริการ ต้องจัดให้มีการแสดงแผนผังข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ ณ จุดให้บริการเพ่ือ
เสริมสร้างความโปร่งใสและเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดจัดประชุมหรือจัดทํามาตรการในการ
ป้องกันการทุจริตและเรียกรับสินบนหรือคู่มือเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

4.2.2 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทํางาน หัวข้อการประเมินท่ีต้องแก้ไขคือ หน่วยงานเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานการให้บริการของหน่วยงานได้มากข้ึน แนวทางการแก้ไขคือ จัดประชุมประชาคมหรือประชุม 

 
/คณะกรรมการ... 



คณะกรรมการชุมชนเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้หรือตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาหรือแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาล เพ่ือการพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน 

4.2.3 ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร หัวข้อการประเมินท่ีต้องแก้ไขคือ การเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้  มากน้อยเพียงใด แนวทางการแก้ไขคือ จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  

4.2.4 ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทํางาน หัวข้อการประเมินท่ีต้องแก้ไขคือ หน่วยงานท่ีท่าน
ติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา การ
ดําเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด แนวทางการแก้ไขคือ สร้างกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คําแนะนําใน
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

4.3 แบบการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน) 
จากการประเมิน OIT การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 85 

ทุกตัวชี้วัด คะแนนการประเมินในปี พ.ศ. 2564 อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก ได้คะแนนรวม OIT 98.00 คะแนน 
ท้ังนี้ อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดท่ีจําเป็นต้องให้ความสําคัญในการกํากับดูแล หรือส่งเสริมการทํางานอีกเพียง
เล็กน้อยเพ่ือยกระดับคุณภาพในการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน ได้แก่ 

4.3.1 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ประเด็นท่ีควรมีการเปิดเผยหรือบริหารจัดการให้ดียิ่งข้ึน คือ 
การแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน โดยมีข้อมูล
ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น จํานวนเรื่อง เรื่องท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่
ระหว่างดําเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)  และเป็นข้อมูลใน
ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีท่ีรับการประเมิน 

4.3.2 ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต คะแนนการประเมินในปี พ.ศ. 2564 อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก 
ไดร้ับคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/5.มาตรการ... 



5. มาตรการหรือแนวทางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจําปี พ.ศ. 2565   

แบบ ตัวช้ีวัด 
ผลการวิเคราะห์ หน่วยงาน/

ผู้รับผิดชอบ ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ประเด็นท่ีต้องพัฒนา 

IIT 

การปฏิบัติหน้าท่ี - หัวข้อการประเมินท่ีต้องแก้ไข
คือบุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มา
ติดต่อท่ัว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ี
รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่าง
ชัดเจน 

ทุกส่วนราชการ 

การใช้งบประมาณ - หัวข้อการประเมินท่ีต้องแก้ไข
คือท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี ของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

- จัดให้มีการอบรมหรือประชุม
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับแผนงานใช้จ่าย
งบประมาณให้แก่พนักงานทราบ
ทุกระดับ 

กองยุทธศาสตรฯ์ 

การใช้อํานาจ - หัวข้อการประเมินท่ีต้องแก้ไข
คือท่านได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

- จัดทํารายละเอียดของตําแหน่ง
งาน (job description) และ
เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ
เปิดเผย รวมท้ังการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนราชการ 

การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

- หัวข้อการประเมินท่ีต้องแก้ไข
คือข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

- จัดทําคู่มือและระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบ
การกํากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน 

ทุกส่วนราชการ 

การแก้ปัญหาการ
ทุจริต 

- หัวข้อการประเมินท่ีต้องแก้ไข
คือหากท่านพบเห็นแนวโน้มการ
ทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
1.สามารถร้องเรียนและส่ง
หลักฐานได้อย่างสะดวก 
2.สามารถติดตามผลการ
ร้องเรียนได้ 
3.ม่ันใจว่าจะมีการดําเนินการ
อย่างตรงไปตรงมา 
4.ม่ันใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง 

- จัดทํามาตรการการป้องกันและ
มีระบบการติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน
และเปิดเผย รวมท้ังการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการติดตาม
ตรวจสอบการทํางานของ
หน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  
 

สํานักปลัด 

/คุณภาพ... 



แบบ ตัวช้ีวัด 
ผลการวิเคราะห์ หน่วยงาน/

ผู้รับผิดชอบ ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ประเด็นท่ีต้องพัฒนา 

EIT 

คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

- หัวข้อการประเมินท่ีต้อง
แก้ไขคือเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 
1.เป็นไปตามข้ันตอนท่ี
กําหนด 
2.เป็นไปตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 

- ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับระบบและ
ข้ันตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ 
อย่างท่ัวถึง และส่งเสริมให้มีการ
ฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและ
ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานอย่าง
สมํ่าเสมอ  
 

ทุกส่วนราชการ 

ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

- หัวข้อการประเมินท่ีต้อง
แก้ไขคือหน่วยงานท่ีท่าน
ติดต่อ มีการชี้แจงและตอบ
คําถาม เม่ือมีข้อกังวลสงสัย
เก่ียวกับการดําเนินงานได้
อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผย
ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  

กองยุทธศาสตรฯ์ 

การปรับปรุงระบบ
การทํางาน 

- หัวข้อการประเมินท่ีต้อง
แก้ไขคือหน่วยงานท่ีท่าน
ติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีข้ึน มากน้อย
เพียงใด 

- สร้างกระบวนการปรึกษาหารือ
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือ
ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และ
ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชน
ท่ัวไปมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือให้คําแนะนําในการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพ 

ทุกส่วนราชการ 

OIT 

การเปิดเผยข้อมูล - หัวข้อการประเมินท่ีต้อง
แก้ไขคือการเปิดเผยข้อมูลเชิง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

- จัดทําข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน โดยมีข้อมูล
ความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น จํานวนเรื่อง 
เรื่องท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่
ระหว่างดําเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มี
เรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน)  และเป็นข้อมูลใน
ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของ
ปีท่ีรับการประเมิน 

สํานักปลัด 

การป้องกันการ
ทุจริต 

ไม่มี เนื่องจากได้รับคะแนน
เต็ม 100 คะแนน  

ไม่มี เนื่องจากได้รับคะแนนเต็ม 100 
คะแนน  

- 

 

/การกํากับ...  




