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เร่ือง     รำยงำนวิเครำะหผ์ลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ  
 พ.ศ.2564 

เรียน    นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม 

 1.เร่ืองเดิม 

   ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.)เป็น
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ผ่ำนระบบ ITAS โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินน ำเข้ำข้อมูล
จ ำนวนผู้มีส่วนได้เสียภำยใน ข้อมูลรำยช่ือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก และกำรยืนยันข้อมูลโดย ผู้บริหำร จำกนั้น
ให้ลงข้อมูลแบบกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ Open Data Integeity and Transparency Assessment 
(OIT) และให้ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก External Integrity 
and Transparency Assessment (EIT) ให้ผู้มีส่วนได้เสียภำยในตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยใน Intemal Integity and Trasparency Assessment (ILT)ให้แล้วเสร็จ นั้น 

ส ำนักปลัด จึงขอรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐในปี พ.ศ. 2562 ของเทศบำลต ำบลท่ำเกษม มำเพื่อให้ท่ำนทรำบ รำยละเอียดปรำกฎ
ตำมรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐใน
ปีพ.ศ. 2564 ท่ีแนบมำด้วยนี้ 
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ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 

อ าเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว 
 

 

 



 

  
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงาน

ภาครัฐเทศบาลต าบลท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
*************************** 

ค าน า 
 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีเจตนำรมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงำน 
ภำครัฐกลุ่มเป้ำหมำยได้รับทรำบระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตนเองและนำข้อมลู 
ผลกำรประเมิน รวมท้ังข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในกำรพัฒนำและยกระดับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ได้อย่ำงเหมำะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนภำครัฐในกำรขับเคล่ือนมำตรกำรเชิงบวก 
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมท้ังสะท้องถึงควำมต้ังใจของหน่วยงำนในกำรยกระดับมำตรฐำน 
กำรดำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสำธำรณะท้ังในระดับชำติ
และระดับสำกล 
  รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหนว่ยงำน 
ภำครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจำกตัวช้ีวัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
(2) กำรใช้งบประมำณ (3) กำรใช้อ ำนำจ (4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร (5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
(6) คุณภำพกำรดำเนินงำน (7) ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร (8) กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน (9) กำรเปิดเผย 
ข้อมูล และ (10) กำรป้องกันกำรทุจริตโดยประเมินผลจำกกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal) 
กำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External) และกำรเผยแพร่ข้อมูล 
ท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน (Open Data)ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงกำรปฏิบัติงำน 
ของหน่วยงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
  สำนักปลัด เทศบำลต ำบลท่ำเกษม  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ผลกำรประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ทุกหน่วยงำนได้ร่วมกันขับเคล่ือนกำรดำเนินงำนภำครัฐภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล และ 
ประกำรส ำคัญ คือ ได้มีบทบำทในกำรผลักดันกลไกในกำรป้องกันกำรทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสำมำรถสะท้อน 
ภำพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงำนภำครัฐ และส่งผลต่อกำรยกระดับค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption 
Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป 
   

ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลท่ำเกษม 
อ ำเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว 

 



1. หลักการและเหตุผล 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ 
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้ 
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปรง่ใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่ำ กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหวยงำภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปัจจุบันกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหวยงำภำครัฐ ได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีส ำคัญของ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (พ.ศ. 256๑-2580) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้
เป็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็นมำตรกำรป้องกันกำร
ทุจริตเชิงรุก ท่ีหน่วยงำนภำครัฐท่ัวประเทศจะต้องด ำเนินกำร โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐท่ีเข้ำรับกำร
ประเมินได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับหน่วยงำน ในด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลต าบลท่าเกษม 
ได้รับผลการประเมิน ITA  96.16 คะแนน ระบบผลการประเมิน : AA  โดยได้รับคะแนนสูงสุดราย
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. กำรป้องกันกำรทุจริต    ได้รับคะแนน  100.00 คะแนน 
2. กำรใช้อ ำนำจ     ได้รับคะแนน 97.95 คะแนน 
3. กำรปฏิบัติหน้ำท่ี    ได้รับคะแนน 97.02 คะแนน  
4. กำรใช้งบประมำณ   ได้รับคะแนน 96.54 คะแนน  
5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต    ได้รับคะแนน 96.11 คะแนน 
6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน    ได้รับคะแนน 95.88 คะแนน 
7. กำรเปิดเผยข้อมูล     ได้รับคะแนน 95.00 คะแนน 
8. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร    ได้รับคะแนน 94.31 คะแนน 
9. กำรปรับปรุงกำรท ำงำน  ได้รับคะแนน 93.47 คะแนน 
10. ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร  ได้รับคะแนน 93.05 คะแนน 

 3. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความไม่โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐในปี พ.ศ. 2564  ของเทศบาลต าบลท่าเกษม 

  จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ของเทศบำลต ำบลท่ำเกษม  อ ำเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดท่ีแสดง
ให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนท่ีต้องพัฒนำ ดังต่อไปนี้ 

 

 

 



 3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 95) เทศบาลต าบลท่าเกษม มีจ านวน 
6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

(1) ตัวชี้วัดท่ี 10 กำรป้องกันกำรทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับ ร้อยละ 100 เป็นคะแนน
จำกตัวช้ีวัดท่ีมี วัตถุประสงค์ จำกกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพื่อ
เปิดเผยกำรทุจริต ได้แก่ เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร กำรประเมินควำมเส่ียงเพื่อกำรป้องกันกำร
ทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและ  มำตรกำรภำยใน
เพื่อป้องกันกำรทุจริตได้แก่ มำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใส และป้องกันกำรทุจริต ซึ่งกำร
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงกำรให้ควำมส ำคัญต่อผลกำรประเมินเพื่อน ำไปสู่กำรจัดท ำ
มำตรส่งเสริมควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน และมีกำรก ำกับติดตำมกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรม 
  (2) ตัวชี้วัดท่ี 3 กำรใช้อ ำนำจ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับ ร้อยละ 97.95 เป็นคะแนนจำก
ตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์ จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้อ ำนำจของ
ผู้บังคับบัญชำของตนเองในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
กำรคัดเลือกบุคลำกรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงกำรใช้อ ำนำจส่ังกำรให้ผู้ใต้บังคับบัญชำท ำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชำหรือท ำในส่ิงท่ีไม่
ถูกต้อง 
  (3) ตัวชี้วัดท่ี 1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับ ร้อยละ 97.02 เป็นคะแนนจำก
ตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์ จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรอื่นในหน่วยงำนของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน 
มีควำมเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นผู้มำติดต่อท่ัวไปหรือผู้มำติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นกำรส่วนตัว รวมไปถึง
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งมั่น เต็มควำมสำมำรถ และมีควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(4) ตัวชี้วัดท่ี ตัวชี้วัดท่ี 2 กำรใช้งบประมำณ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับ ร้อยละ 96.54 เป็น
คะแนนจำกตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์ จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำร
ด ำเนินกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเป็นงบประมำณ 
นับต้ังแต่กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในเรื่องต่ำงๆ เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์หรือค่ำเดินทำงฯลฯ ตลอดจนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุด้วย 
นอกจำกนี้ ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้
จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนตนเองได้ 

(5) ตัวชี้วัดท่ี 5 กำรแก้ปัญหำทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับ ร้อยละ 96.11 เป็นคะแนน
จำกตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์ จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน ในประเด็นเกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง โดยหน่วยงำนมีกำรจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต เพื่อให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

(6) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับ ร้อยละ 95.88 เป็น
คะแนนจำกตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์ จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้บริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อคุณภำพกำรด ำเนินงำน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ



เจ้ำหน้ำท่ี โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอน และระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้อง
เป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนแก่ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบัง 
หรือบิดเบือนข้อมูล 

3.2 จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 95 ) เทศบาลต าบลท่า
เกษม มีจ านวน 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

(1) ตัวชี้วัดท่ี 9 กำรเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับ ร้อยละ 95.00 เป็นคะแนน
จำกตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์ จำกำรประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบใน 5 ประเด็น (1) ข้อมูลพื้นฐำน
ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผน
ด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำรพัสดุ (5) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล ได้แก่ นโยบำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร 
บุคคล และหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสใน
หน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำร
มีส่วนร่วม ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

(2) ตัวชี้วัดท่ี 4 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับ ร้อยละ 94.31 
เป็นคะแนนจำกตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์ จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อ
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลำกรภำยใน ในกำรน ำ
ทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนไปเป็นของตนเองหรือน ำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในกำรขอยืม
ทรัพย์สินของรำชกำร ท้ังกำรยืมโดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำนและกำรยืมโดยบุคลำกรภำยนอก
หน่วยงำน ซึง่หน่วยงำนจะต้องมรกระบวนกำรในกำรขออนุญำตท่ีชัดเจนและสะดวกหน่วยงำนจะต้อง
มีกำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรท่ีถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลำกร 
ภำยในได้รับทรำบและน ำไปปฏิบัติ 

(3) ตัวชี้วัดท่ี 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับ ร้อยละ 93.47 
เป็นคะแนนจำกตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์ จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุง
พัฒนำหน่วยงำนท้ังกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีและกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น 
รวมถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำนเพือ่ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น โดยควรมี
กระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำร
ด ำเนินกำรเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้วย 

(4) ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับ ร้อยละ 93.05 เป็น
คะแนนจำกตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้บริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อประสิทธิภำพกำรส่ือสำรในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงำนในเรื่องต่ำงๆต่อสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และไม่
ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่จะต้องครอบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมถึงกำรจัดให้มีช่องทำงให้
ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสีย สำมำรถส่งค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร 



ด ำเนินงำนกำรให้บริกำร นอกจำกนี้ ยังประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อ
สำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนด้วย 

4. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของเทศบาลต าบลท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

4.1 ผลกำรประเมินตำมแบบวัดควำมรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) จำกตัวช้ีวัดท่ี 1-ตัวชี้วัดท่ี 5 อยู่ในระดับดี (Good) บ่งช้ีใหเ้ห็น
ว่ำหน่วยงำนมีแนวโน้มในกำรด ำเนินงำท่ีเป็นไปตำมหลักกำรควำมโปร่งใสและมีมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนโดยบุคลำกรส่วนมำกมีควำมเช่ือมั่นและแสดงควำมไว้วำงใจต่อกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
ท่ีมุ่งสู่กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิผลโดยส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในกำรพัฒนำ
ส ำหรับหน่วยงำน มีรำยละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา(ประเด็น
ที่มีคะแนน ต่ ากว่าร้อยละ 95) 

วิธีการ 

ตัวชี้วัดท่ี 4 กำร
ใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำร 

(I20) ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อกรยืม
ทรัพย์สินของรำชกำรไม่ใช้ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของท่ำนมีควำมสะดวก มำกน้อย
เพียงใด 
(I21) กรณีท่ีต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สินของ
รำยกำรไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกรใน
หน่วยงำนของท่ำนมีกำรขออนญุำตอย่ำง
ถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด 
(I23) ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของ
ท่ำนเกี่ยวกับกำใช้ทรัพย์สินของรำชกำรท่ี
ถูกต้องมำกน้อยเพียงใด 
(I24) หน่วยงำนของท่ำนมีกำรก ำกับดูแล
และตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก 
พ้องมำกน้อยเพียงใด 
 

สร้ำงกรรับรู้ของบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำร เช่น 
กำรท ำบันทึกข้อตกลงหรือ
ประกำศให้บุคคลทรำบถึง
นโยบำยกำรไม่น ำทรัพย์สิน
ของหน่วยงำนไปใช้เป็น
ประโยชน์ส่วนตัว มีกำร 
จัดท ำประกำศข้อปฏิบัติใน
กำร 
จัดท ำประกำศข้อปฏิบัติใน
กำร 
ขอยืมทรัพย์สินของทำง
รำชกำร 
ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้แก่ 
บุคลำกรภำยในและภำยนอก 
หน่วยงำนทรำบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา(ประเด็น

ที่มีคะแนน ต่ ากว่าร้อยละ 95) 
วิธีการ 

ตัวชี้วัดท่ี 8 กำร
ปรับปรุง 
ระบบกำรท ำงำน 

(E11) เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ
มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำร
ให้บริกำรให้ดีขึ้นมำกน้อยเพียงใด 
(E12) หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำร
ปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/
กำรให้บริกำรดีข้ึนมำกน้อยเพียงใด 
(E14) หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อเปิดโอกำสให้
ผู้บริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนได้ดี
ขึ้น มำกน้อยเพียงใด 
(E15) หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อมีกำรปรับปรุง
กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้มีควำม
โปร่งใสมำกขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

หน่วยงำนต้องมีมำตรกำร 
ลดขั้นตอนในกำรให้บริกำร 
เช่น กำรให้บริกำร ณ จุด
เดียว(One stop service) 
กำรให้บริกำรโดยใช้ระบบ IT
จะต้องมีช่องทำงให้ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะ
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี 

ตัวชี้วัดท่ี 7 
ประสิทธิภำพ 
กำรส่ือสำร 

(E6) กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนท่ี
ท่ำนติดต่อมีลักษณะดังต่อไปนี้ มำกน้อย
เพียงใด 
- เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน 
- มีช่องทำงหลำกหลำย 
(E7) หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อมีกำรเผยแพร่
ผลงำนหรือข้อมูลท่ีสำธำรณชนควรรับทรำบ
อย่ำงชัดเจนมำกน้อยเพียงใด 
(E9) หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อมมีกำรช้ีแจ้ง
และตอบค ำถำมเม่ือมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจนมำกน้อย
เพียงใด 

-มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือ 
ข้อมูลท่ีสำธำรณชนควร 
รับทรำบอย่ำงชัดเจน 
-กำรเผยแพร่ข้อมูลเข้ำถึง 
ได้ง่ำยไม่ซับซ้อนและมี 
ช่องทำงหลำกหลำย 
-สร้ำงกำรรับรู้ให้ผู้มำ 
ติดต่อหรือผู้รีบบริกำร 
สำมำรถแสดงควำม 
คิดเห็น ติชม ร้องเรียนต่อ 
กำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ี 
ในหน่วยงำนได้ 

 
4.3 ผลกำรประเมินตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT ) จำกตัวช้ีวัดท่ี 9- ตัวชี้วัดท่ี 10 อยู่ในระดับดี (Good) บ่ง
ช้ีให้เห็นว่ำหน่วยงำนมีกำรวำงระบบท่ีดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับ
ทรำบอย่ำงเป็นปัจจุบันแสดงถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนท่ีจะป้องกนักำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลด
น้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดข้ึนได้ท ำให้โดยรวมแล้วหน่วยงำนสำมำรถเป็น ต้นแบบ ในกำรด ำเนินงำน
ในด้ำนควำมโปร่งใสแก่ส่วนรำชกำรอื่นๆได้ อย่ำงไรก็ดีส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในกำรพัฒนำส ำหรับ
หน่วยงำน มีดังนี ้

 



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา(ประเด็นที่มี
คะแนน ต่ ากว่าร้อยละ 95) 

วิธีการ 

 ตัวชี้วัดท่ี 9 
กำรเปิดเผย 
ข้อมูล 

(O17) E- Servicr 
(O27) หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำ 
ทรัพยำกรบุคคล 

 -เพิ่มช่องทำงกำรบริกำร 
แบบ E- Servicr ผ่ำนทำง 
เว็บไซต์ของหน่วยงำน 
-จัดท ำและเผยแพร่ประกำศ 
หลักเกณฑ์กำรบริหำรและ 
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้ำน 
กำรสรรหำและกำรคัดเลือก 
บุคลำกรกำรพัฒนำบุคลำกร 
กำรประเมินผลกำร 
ปฏิบัติงำนบุคลำกรกำรให้ 
คุณโทษและกำรสร้ำงขวัญ 
ก ำลังใจ 

 (O30) ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต -ควรจัดให้มีช่องทำงกำรแจ้ง 
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตเป็น 
กำรเฉพำะผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
ของหน่วยงำน 

 5. ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนำให้ดีขึ้นเนื่องจำกได้คะแนนต่ ำสุด ตัวชี้วัดท่ี 4 กำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำร ได้คะแนนร้อยละ 93.05 มีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 7 
ประสิทธิภำพ 
กำรส่ือสำร 

(E6) กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 
- เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน 
- มีช่องทำงหลำกหลำย 

 
 

87.91 
87.91 

(E7) หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อมีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือ
ข้อมูลท่ีสำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจนมำกน้อย
เพียงใด 

88.42 

(E8) หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีช่องทำงรับฟังค ำติชม
หรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ กำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำร หรือไม่ 

95.45 

(E9) หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อมีกำรช้ีแจ้งและตอบ
ค ำถำมเม่ือมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนได้
อย่ำงชัดเจนมำกน้อยเพียงใด 

96.48 

(E10) หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อ
ร้องเรียนกำรทุจริตของ เจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำน หรือไม 

96.97 

 



ผลกำรประเมินข้ำงต้น ช้ีให้เห็นว่ำ ส่ิงท่ีควรพัฒนำเพื่อให้เทศบำลต ำบลท่ำเกษม ได้คะแนนดี
ขึ้น คือ เทศบำลต ำบลท่ำเกษม  ควรให้ควำมส ำคัญมำกขึ้นในเรื่องกำรใช้ทรัพย์สินรำชกำร โดยอำจ
ก ำหนดมำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร หรือสร้ำงกำรรับรู้
ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เช่น กำรท ำบันทึกข้อตกลงหรือ
ประกำศให้บุคลำกรทรำบถึงนโยบำยกำรไม่น ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มี
กำรจัดท ำประกำศข้อปฏิบัติในกำรขอยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน ให้บุคลำกร
ภำยในและภำยนอกหน่วยงำนทรำบ 

6. มำตรกำรเพื่อขับเคล่ือนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น 
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ

ปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

มีแนวทำงกำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำรท่ี
ถูกต้อง 

จัดท ำแนวทำงปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำร 
ใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
ท่ีถูกต้อง 

ส ำนักงำนปลัด 
กองคลัง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำน 
ควำมก้ำวหน้ำและ 
สรุปผล ณ 31 
มีนำคม 2565 

 ให้ควำมรู้เรื่องกำร 
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

รณรงค์ให้ควำมรู้เรื่อง
กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของ 
หน่วยงำนภำครัฐผ่ำน
ส่ือสังคมออนไลน์หรือ
ส่ือสำรสนเทศของ 
หน่วยงำน 

  
 
ส ำนักปลัด 

กำรจัดท ำประกำศข้อ
ปฏิบัติในกำรขอยืม
ทรัพย์ของทำงรำชกำร 
ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

จัดท ำประกำศข้อ
ปฏิบัติในกำรขอ 
ยืมทรัพย์สินของทำง
รำชกำรไปใช้ 
ในกำรปฏิบัติงำนให้
บุคคลภำยใน 
และภำยนอกหน่วยงำน
ทรำบให้ 
ชัดเจน 

ส ำนักงำนปลัด 
กองคลัง 

 

กำรปรับปรุงระบบกำร
ท ำงำน 

จัดท ำมำตรกำรลด
ขั้นตอนในกำร 
ให้บริกำร เช่น กำร
ให้บริกำร ณ 
จุด เดียว (One stop 
service) 
 

ส ำนักงำนปลัด 
 



 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

ช่องทำงแจ้งเรื่อง 
ร้องเรียนกำรทุจริตเป็น
กำรเฉพำะผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของหน่วยงำน 

จัดให้มีช่องทำงแจ้ง
เรื่องร้องเรียน 
กำรทุจริตเป็นกำร
เฉพำะผ่ำนทำง 
เว็บไซต์ของหน่วยงำน 

ส ำนักงำนปลัด 
 

 
 

 
 
 
รำยงำน 
ควำมก้ำวหน้ำและ 
สรุปผล ณ 31 
มีนำคม 2565 

กำรตรวจสอบและกำร
ต่ออำยุเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนให้สำมำรถ
ใช้ 
งำนได้ 

ตรวจสอบและปรับปรุง
เว็บไซต์ของหน่วยงำน
ให้เป็นปัจจุบัน 

ส ำนักงำนปลัด 

คู่มือกำรบริกำร
ประชำชน 
รำยงำนผลกำร
ให้บริกำรประชำชน 

ตรวจสอบคู่มือในกำร
ให้บริกำรประชำชนให้
เป็นปัจจุบัน 
รำยงำนผลกำร
ให้บริกำรประชำชนเป็น
รำยเดือน 

ส ำนักงำนปลัด 
กองคลัง 
กองช่ำง 

กองสำธำรณสุขฯ 
กองกำรศึกษำฯ 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ เห็นด ำเนินกำรจัดประชุมเพื่อเตรียมซักซ้อมในกำรรับประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใดในกำรด ำเนินงำนหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ ำปี พ.ศ.2565 ต่อไป 

  

  
(นำงสำวเกตน์นิภำ  ไกรจะบก) 

       รองปลัดเทศบำลต ำบลท่ำเกษม    
               

                

       (นำยวิบูลสุข  ตัณจักรวรำนนท์)    
         ปลัดเทศบำลต ำบลท่ำเกษม                                  
 

  

                    
            (นำยวิเชียร   สุคนธประทีป) 
           นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม 


