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บทสรุปผู้บริหาร 
 

เทศบาลตำบลท่าสาย  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  มีอำนาจ          
หน้าที ่ในการดูแลและให้บริการประชาชนในหลายๆด้านตามอำนาจของกฎหมาย  และ ได้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลักธ รรมาภิบาลที่ดี                
มาโดยตลอด และได้เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เป็นปีแรก ต่อมาปี พ.ศ.2564                
ซึ่งปรากฏผลคะแนนการประเมินอยู่ในระดับ 86.25 (ระดับ A) สะท้อนให้เห็นว่าเทศบาลตำบลท่าสายมุ่งมั่นและ
ต้ังใจท่ีจะพัฒนาให้องค์กรมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และดูแล  
บริการประชาชนตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลท่าสายต่อไป ดูได้จากการข้อมูลท่ีได้นำลงเว็ปไซต์เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน
ได้รับทราบและให้หน่วยงานตรวจสอบได้ประเมินตามตัวชี้วัดแล้วทุกข้อ ยกเว้นข้อท่ี 027 และ เกิดข้อผิดพลาด
ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบการกรอก url ผิดพลาด ท้ังท่ีเทศบาลได้แนบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในเว็ป
ไซต์แล้ว จึงส่งผลให้ไม่ได้คะแนนในข้อดังกล่าว แต่ภาพรวมผลคะแนนการประเมินในปีนี้เพิ่มขึ้นจากจากปีที่ผ่านมา
อย่างมาก ย่อมแสดงให้เห็ฯว่าเทศบาลตำบลท่าสายมีความพร้อมในการพัฒนาระบบมากขึ้น 

ทั้งนี้เทศบาลตำบลท่าสายจะได้นำผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน ่วยงานร ัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ป ี  2564 มาว ิ เคราะห ์จ ุดอ ่อนของ                        
การดำเนินงานเพื ่อจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของเทศบาลตำบลท่าสาย   
ประจำปี 2565  และให้บุคลากรของเทศบาลตำบลท่าสาย ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใสเป็นธรรมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของเทศบาลตำบลท่าสาย  ปี 2564 

 

1. ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน 
การประเมินคุณ ธรรมและความโปร ่งใสในการด ำเน ินงานของหน่วยงานภคครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA)กำหนดขึ ้นเป็นกลยุทธ์ที ่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งได้มีการขยายเพิ่มอีก 1 ปี เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานของรัฐ
ที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินแนวทางการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานด้านคุณธรรมและ                
ความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล อำนวยความสะดวกต่อประชาชนให้สามารถ
เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 23 มกราคม2561 
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน ITA ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 – 2565   โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด จำนวน 10 ตัวชี้วัด            
3 เครื่องมือการวัดประเมินผลทั้งในส่วนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัวชี ้วัด 3 เครื ่องมือการวัดประเมินผลเกณฑ์คะแนนการ
ประเมิน 7 ระดับ และเป้าหมายการผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 85 คะแนน ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัด จำนวน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อำนาจ   IIT 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  EIT 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการทำงาน 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล            OIT 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 
 

2) เครื่องมือการวัดประเมินผล จำนวน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)  
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

 

3) เกณฑ์คะแนนการประเมิน 7 ระดับ ได้แก่ 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 -54.99 E 

0 – 49.99 F 
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2. ผลการประเมินITAของเทศบาลตำบลท่าสาย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวมได้คะแนนเฉล่ีย 
86.25  (ระดับ A) ผลการประเมินตามรายตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด แยกได้ดังนี้ 

- ระดับ A จำนวน  3 ตัวชี้วัด 
1) การป้องกันการทุจริต   100.00 คะแนน  
2) การปฏิบัติหน้าท่ี     90.59  คะแนน 
3) การเปิดเผยข้อมูล    90.00  คะแนน    
 

- ระดับ B จำนวน 5 ตัวชี้วัด 
1) การใช้งบประมาณ    84.70 คะแนน 
2) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  84.27 คะแนน  
3) การใช้อำนาจ    83.11 คะแนน 
4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 82.09 คะแนน 
5) ประสิทธิภาพการส่ือสาร  78.87 คะแนน 
 

- ระดับ C จำนวน 2 ตัวชี้วัด 
1) การปรับปรุงการทำงาน    74.91 คะแนน  
2) คุณภาพการดำเนินงาน    73.82 คะแนน  
 

ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลท่าสาย ปี 2564 (IIT) 

ข้อ ประเด็นการประเมิน (IIT) คะแนนที่ได้ 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อตามประเด็นดังต่อไปนี้มาก

น้อยเพียงใด 
82.58 

 • โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด 82.88 
 • โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 82.29 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวๆไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จัก
เป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

84.07 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นต่อไปนี้อย่างไร 83.45 
 • มุ่งผลสำเร็จของงาน 87.63 
 • ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 78.07 
 • พร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 84.66 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเรียกรับส่ิงดังต่อไปนี้จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงานการอนุมัติอนุญาตหรือให้บริการ หรือไม 

98.21 

 • เงิน 98.21 
 • ทรัพย์สิน 100 
 • ประโยชน์อื่นๆ ท่ีอาจคำนวณเป็นเงินได้เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 96.43 
 หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม

ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน (IIT) คะแนนที่ได้ 
I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีบุคลากรในหน่วยงานของ

ท่านมีการรับส่ิงของดังต่อไปนี้นอกเหนือจากการรบัโดยธรรมจรรยาหรือไม ่
96.43 

 • เงิน 98.21 
 • ทรัพย์สิน 100 
 • ประโยชน์อื่นๆ ท่ีอาจคำนวณเป็นเงินได้เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 91.07 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้ส่ิงของดังต่อไปนี้แก่บุคลากรภายนอกหรือภาคเอกชน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่ 

98.81 

 • เงิน 100 
 • ทรัพย์สิน 100 
 • ประโยชน์อื่นๆ ท่ีอาจคำนวณเป็นเงินได้เช่น การยกเว้นค่าบริการการอำนวยความสะดวกเป็น

กรณีพิเศษ เป็นต้น 
96.43 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 70.45 
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 86.45 
 • คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีต้ังไว้ 85.27 
 • ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีต้ังไว้     87.63 

I9 หน่วยงานของท่านใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 94.70 
I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  มีการเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา  ค่าวัสดุ

อุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง ฯลฯ  มากน้อยเพียงใด 
95.27 

I11 หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

88.15 

 • โปร่งใส ตรวจสอบได้ 90.57 
 •เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 85.73 

I12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

    73.18 

 • สอบถาม 76.95 
 • ทักท้วง 72.77 
 • ร้องเรียน 69.82 

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 75.73 
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 72.79 
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้

ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
71.04 

I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการส่ังการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด      91.11 
I17 ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการส่ังการให้ท่านทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง หรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต 

มากน้อยเพียงใด 
 95.88 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน (IIT) คะแนนที่ได้ 
I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 92.11 

 • ถูกแทรกแซง 89.34 
 • มีการซื้อขายต าแหน่ง 95.27 
 • เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มพวกพ้อง 91.71 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนำไปให้
กลุ่มพวกพ้องมากน้อยเพียงใด 

97.05 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ท่านมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

74.02 

I21 กรณีท่ีต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

79.34 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่าง
ถูกต้องจากหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด 

92.27 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 

72.89 

I24 หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการนำไปใช้ส่วนตัว กลุ่ม พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

76.96 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

87.61 

I26 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้หรอืไม ่ 97.32 
 • ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 99.21 
 • จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 96.43 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 75.11 
I28 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 87.20 

 • เฝ้าระวัง 87.00 
 • ตรวจสอบ 85.21 
 • ลงโทษทางวินัย 89.38 

I29 หน่วยงานของท่านมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตมากน้อยเพียงใด 

80.52 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้อย่างไร 

77.85 

 • สามารถร้องเรียนและส่งเอกสารได้อย่างสะดวก 78.75 

 • สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 78.16 

 • มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 76.95 

 • มั่นใจว่าปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 77.54 
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คะแนน  IIT  แต่ละด้านมีดังนี้ 
1. การปฏิบัติหน้าท่ี   ได้คะแนนเฉล่ีย  90.59 
2. การใช้งบประมาณ   ได้คะแนนเฉล่ีย  84.70 
3. การใช้อำนาจ   ได้คะแนนเฉล่ีย  83.11 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนเฉล่ีย  82.09 
5. การแก้ไขปัญหาทุจริต   ได้คะแนนเฉล่ีย  84.27 

ผลการประเมิน IIT ได้คะแนนเฉล่ีย รวม 84.95 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
โดยมีคะแนนต่ำกว่า  85.00  จำนวน  14  คำถาม 

 
ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลท่าสาย  ปี 2563 (EIT) 

 

ข้อ ประเด็นการประเมิน (EIT) คะแนนที่ได้ 
E1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

มากน้อยเพียงใด 
67.00 

 • โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน 67.00 
 • โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 67.00 

E2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่นๆอย่าง
เท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

67.00 

E3 เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อยเพียงใด 

67.00 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือ
ให้ส่ิงดังต่อไปนี้เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการหรือไม่ 

100 

 • เงิน      100 
 • ทรัพย์สิน 100 
 • ประโยชน์อื่นๆ ท่ีอาจคำนวณเป็นเงินได้เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 100 

E5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลักมากน้อยเพียงใด 

68.10 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีลักษณะดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 67.00 
 • เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 67.00 
 • มีช่องทางหลากหลาย 67.00 

E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน
มากน้อยเพียงใด 

67.00 

E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม่ 

93.33 

E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบค าถามเม่ือมีข้อกังวลสงสัยท่ีเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด 

67.00 

E10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
หรือไม ่

100 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน (EIT) คะแนนที่ได้ 
E11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดี

ขึ้นมากน้อยเพียงใด 
67.00 

E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริหารให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

69.20 

E13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม ่

96.67 

E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาการดำเนินงาน/การ ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

71.40 

E15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

70.30 

 
คะแนน  EIT  แต่ละด้านมีดังนี้ 
1. คุณภาพการดำเนินงาน   ได้คะแนนเฉล่ีย 73.82 
2. ประสิทธิภาพการส่ือสาร   ได้คะแนนเฉล่ีย 78.87 
3. การปรับปรุงการทำงาน   ได้คะแนนเฉล่ีย 74.91 

 

ผลการประเมิน EIT  ได้คะแนนเฉล่ีย รวม 75.87 คะแนนจากคะแนนเต็ม  100  คะแนน โดยมีคำถามท่ีได้
คะแนนต่ำกว่า 85  คะแนน จำนวน 13 คำถาม 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จำแนกตามดัชนีของเทศบาลตำบลท่าสาย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดท่ีจะต้องพัฒนาไว้
ดังต่อไปนี้ 
          3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ 

1) การป้องกันการทุจริต 100.00 คะแนน เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบน 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 
(1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกัน
การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายใน                        
เพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล               
ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ 

 
2)การปฏิบัติหน้าท่ี  90.59  คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน 

หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้สะท้อนให้เห็นว่า 
หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี 
หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู ้มาติดต่อทั่วไปกับ                         
ผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
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  3) การเปิดเผยข้อมูล 90.00  คะแนน เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1)               
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกัน                 
การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายใน                      
เพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน 
 

3.2 จุดท่ีต้องพัฒนา (ตัวที่วัดท่ีได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) จำนวน 7 ตัวชี้วัด คือ 
1) การใช้งบประมาณ  84.70 คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายใน

หน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่                
การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื ้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่า ยเงิน                      
ของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน              
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

 2) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.27 คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุด
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง เห็นได้ว่าหน่วยงานควรทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต                
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้     
เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี ่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา                  
การทุจริตของหน่วยงานท่ีจะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้บุคล
กรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย รวมทั้งหน่วยงานควรมีกระบวนการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 3) การใช้อำนาจ 83.11 คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการใช้อำนาจของผู ้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล                       
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
เห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั ่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
อย่างไรก็ดี ส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือหน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้น
ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน เนื่องจากมีบางกลุ่มตัวอย่างจากการประเมิน                     
ท่ีให้ความคิดเห็นว่าการประเมินและการเล่ือนระดับยังขาดความเป็นธรรม 

 4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 82.09 คะแนนเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน  ในการ                
นำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานจะควรมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ        
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงาน
จะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
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5) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 78.87 คะแนนเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ            
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานในเรื ่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว ่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื ่อง                       
ผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู ้รับบริการ                 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี ่ยวกับการดำเนินงาน การให้บริการและ                 
มีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้             
ผู ้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ                      
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  6) การปรับปรุงการทำงาน  74.91 คะแนน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.81  เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ               
การทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น เห็นได้ว่า หน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี ้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพ ัฒนา                   
การดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 

 
7) คุณภาพการดำเนินงาน 73.82 คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ             

ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเห็นได้ว่า ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กำาหนดไว้มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ 
และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น                 
ควรพัฒนาในเกี่ยวกับหน่วยงานควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณะควรรับทราบอย่างชัดเจน ควรเผยแพร่
ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงานการบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงาน
ให้ดีขึ้น  

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
หน่วยงานได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจำปี 2564 จำนวน 86.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง 
หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์
การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนท่ีต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามท้ังหมด 
ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไข
ปรับปรุงอย่างต่อเนื ่อง คาดหมายได้ว ่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและ                        
ความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มาก
ยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ท้ังนี้ ประเด็นท่ีควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ ยกตัวอย่าง 

เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เป็นต้น ซึ่งเป็นรายงานผลของปีท่ีผ่านมา 
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     - แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานในปีท่ีรับการประเมิน  
อย่างน้อยประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร                     
การให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกาลังใจ  

     - เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
     - เพิ่มมาตรการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ชัดเจน 

มากขึ้น 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางท่ีหลากหลายมากขึ้น 
- เพิ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานในการทำงานอย่างตรงไปตรงมา         

ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
- เพิ่มมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
- กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ 

ประชาชนเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนด 

- ส่งเสริมการทำงานท่ีคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
- เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
- ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 

มากขึ้น 

1) ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  
84.94อยู่ในระดับดี (Good)  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่าย
งบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้
โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและ
การพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 

 2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบ จากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ  

3) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน  (job 
description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟัง  ความคิดเห็น
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการ
กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

5) การแก ้ไขป ัญหาการทุจร ิต ม ุ ่ ง เสร ิมสร ้างว ัฒนธรรมการทำ งานเพ ื ่อประโยชน์สูงสุด                    
ของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการ                   
การป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและ
สะดวก  
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติ
หน้าท่ี 

การปฏิบัติงาน การให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อราชการท่ีเป็นไปตามข้ันตอน
ระยะเวลาท่ีกำหนด 
 

การปฏิบัติงาน ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ
ทุกอย่างคนอย่างเท่าเทียมกัน 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้
งบประมาณ 

(1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
(2) การใช้จ่ายงบประมาณ 

(1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีให้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
(2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(3) มีช่องทางเพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
สามารถแจ้งเบาะแสท่ีสงสัย โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 
2) ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนนเท่ากับ           

ร้อยละ  75.87 อยู่ในระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่า แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู ้ของผู้รับบริการที ่มีต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้  

1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ 
อย่างท่ัวถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ  

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื ่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  

3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อ
ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไปมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน การให้บริการได้
โดยสะดวก 

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 7 
ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

(1) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน 
(2) การเผยแพร่ผลงานของหน่วยงาน 

(1) มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
(2) การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเข้าถึงได้ง่าย                    
ไม่ซับซ้อนและมีช่องทางหลากหลาย 
(3) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
สามารถแสดงความคิดเห็น ติชม ร้องเรียนของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การ
ปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 

(1) การปรับปรุงวิธีการ ข้ันตอนการ
ดำเนินงาน การให้บริการ 
(2) การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน การให้บริการ 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ดำเนินงานการบริการให้เกิดความโปร่งใส               
มีวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น 
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3) ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  90.00
ช้ีให้เห็นว่าแบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ ในการป้องปรามการทุจริตโดยมี
มาตรการท่ีเป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้  

1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้าน
การบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-
service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที ่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา                
ท้ังนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  

2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที ่ผ่านมาเพื ่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั ้นจัดทำแนวทาง              
การปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานใน
การปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อส่ือสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผย
ข้อมูล 

(1) ข้อมูลพื้นฐาน  
(2) การบริหารงาน  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ  
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  
(5) การส่งเสริมความโปร่งใส 

- ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ
ป ร ั บ ป ร ุ ง ร ะ บ บ ให ้ ท ั น สม ั ย แ ละ ม ี ก า ร
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การ
ป้องกันการทุจริต 

(1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

- จ ัดประชุมเตร ียมความพร้อมเข้าร ับการ
ประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของปีท่ีผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
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6. การกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลทา่สาย 

จากผลวิเคราะห์การประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลท่าสาย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำมา           
สู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลท่าสาย  ประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2565 รวม 2 มาตรการได้แก่ 

1) มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 
2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
ท้ังนี้ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมต้องรายงานผลความก้าวหน้า ความสำเร็จ และอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นต่อผู้บริหาร

หรือหน่วยงานท่ีผู้บริหารมอบหมายภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
 

1) มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ รายงานผล 

กำหนดขั้นตอน
การดำเนินงาน
ตามมาตรการ
ดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องการ
ป้องกันการทุจริต 

1.การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความ
พร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีท่ีผ่านมาเพื่อ
กำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
2.จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายใน
และให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม 

ทุกส่วนงาน 
 

 
 
ทุกส่วนงาน 

 
 

ก.ย.65 
 

 
 

ก.ย.65 

-รายงาน
ความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน 
-รายงาน
สรุปผล ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ 

 
2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ รายงานผล 
กำหนดขั้นตอน
การดำเนินงาน
ตามมาตรการ
ภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อส่ือสาร
ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 
 
 
 
 
 

ม.ค.65 
 
 

 

-รายงาน
ความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน 
-รายงาน
สรุปผล ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ 

 
7. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
(1) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการท่ี
ถูกต้อง 

จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง 

ทุกส่วนงาน -รายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน 
-รายงานสรุปผล ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ (2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
(2) รณรงค์วิธีคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ผ่านส่ือสังคมออนไลน์หรือส่ือ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

สำนักปลัด 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
(3) ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์หรือส่ือสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

สำนักปลัด  

(4) การปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานการให้บริการผู้มา
ติดต่อราชการท่ีเป็นไปตาม
ขั้นตอนระยะเวลาท่ีกำหนด 

(1) ทบทวน ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
(2) ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ มาตรฐานการ
ให้บริการประชาชน 
(3) รณรงค์พัฒนาจิตสำนึกการให้บริการ
กับเจ้าหน้าท่ีผ่านส่ือสังคมออนไลน์หรือส่ือ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

ทุกส่วนงาน 

(5) สร้างการรับรู้ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีและเปิดโอกาสให้
บุคลากรในหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้ 
จ่ายงบประมาณ 

(1) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้
บุคลากรรับทราบ 
(2) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน
ให้บุคลากรรับทราบ 

ทุกส่วนงาน 

(6) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บุคลากรและ
สาธารณะชนรับทราบ 

ทุกส่วนงาน 

(7) มีการมอบหมายงาน การ
ปฏิบัติงานรวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมิน และการทำงาน 
(2) ผู้บริหารเน้นย้ำในท่ีประชุมเรื่องความ
เป็นธรรมในการประเมิน เพื่อเพิ่มความ
ตระหนักให้กับหัวหน้างาน 

ทุกส่วนงาน 

 


