




 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
------------------------- 

 หลักการประเมิน 
 แนวคิด “Open to  Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มา
จาก “เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถ
ตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความ
คิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA  ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน 
 ทั้งนี้  การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ได้มุ ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับ                   
การประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น  แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื ่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครั ฐ                       
มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามท่ีกำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น
ที่ 21 การต่อต้านการทจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ต่อไป 
 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2.  แบบว ัดการร ับร ู ้ ของผ ู ้ ม ี ส ่ วนได ้ส ่ วน เส ียภายนอ ก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 
 3 .  แบบตรวจการ เป ิ ด เผยสาธารณะ  ( Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคำตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจาก
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด  ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 
5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
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และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต) 
 
 หลักเกณฑ์การประเมินผล 
 1. การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้ 
 

 
 
 2. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

 
 
 3. ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                    
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ (จากคณะท่ีปรึกษา ผู้ประเมินผ่านระบบ ITA) 
 หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 64.89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการ
ประเมินระดับ D หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  ได้
บ้าง แต่ยังไม่สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาเท่าที่ควร โดยหน่วยงานมีประเด็นเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการทำงานอีกราวร้อยละ 35-45  ของตัวชี ้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด ดังนั ้น หน่วยงานพึง
พิจารณารายละเอียดผลการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในจุดที่เป็นปัญหาโดยเร่งด่วนเพื่อให้
สามารถยกระดับคะแนนในรายตัวชี้วัด และคะแนนโดยภาพรวม นำไปสู่การดำเนินงานตามหลักคุณธรรม
และความโปร่งใสเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คาดหมายว่าหากหน่วยงานมีการวางแผนการดำเนินงานและจัดการความ
เสี่ยงที่ดีล่วงหน้าภายใต้ความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของประชาคมภายในหน่วยงาน จะนำมาสู่ ความ
เชื่อม่ันศรัทธาแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป  
 
 โดยประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดีย่ิงขึ้น ได้แก่ 
 - แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการดำเนินการในปีท่ีรับการประเมิน 
 - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินฯ  
 - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียด
สรุปผลการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
 - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูล
รายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น  และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่รับการ
ประเมิน 
 - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีที่รับการประเมิน 
 - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / 
เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ ยง
ตามข้อ O36 / เป็นการดำเนินการในปีท่ีรับการประเมิน 
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 - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดย
มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง 
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นการดำเนินการในปีที่รับ
การประเมิน 
 - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
โดยเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการดำเนินการในปีท่ีรับการประเมิน 
 - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็นการดำเนินการในปีท่ีรับการประเมิน 
 - แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ 
ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ซึ่งเป็นรายงานผลของปีท่ีผ่านมา 
 - แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีที่รับ
การประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   การ
พัฒนาบุคลากร  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลสำโรง 
คะแนนภาพรวมหน่วยงาน อปท. เทศบาลตำบลสำโรง  : ....64.89..คะแนน ระดับผลการประเมิน ....D... 

 



-5- 
 
 1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
  1) เทศบาลตำบลสำโรง  ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ....D... (64.89 คะแนน)  ซึ่ง
เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ...F... ( .....49.92... คะแนน) คิด
เป็นร้อยละ ....29.98..... (14.97 คะแนน) 
  2) สรุปผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563) ดังนี้ 
 

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 

IIT 
 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 83.16 82.99 ลดลง 

2. การใช้งบประมาณ 74.12 77.12 เพ่ิมข้ึน 

3. การใช้อำนาจ 82.78 83.29 เพ่ิมข้ึน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 73.49 77.07 เพ่ิมข้ึน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 72.50 71.98 ลดลง 

EIT 
 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 86.94 84.71 ลดลง 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 72.32 86.29 เพ่ิมข้ึน 

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 78.55 81.41 เพ่ิมข้ึน 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมูล 14.88 67.98 เพ่ิมข้ึน 

10. การป้องกันการทุจริต 0.00 12.50 เพ่ิมข้ึน 
 คะแนนเฉลี่ย 49.92 64.89 เพิ่มข้ึน 
 ระดับการประเมิน F D  

 
 3) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ ....ประสิทธิภาพการสื่อสาร....... 
  3.1 ตัวชี้วัดที่ 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนน 86.29  
 
 4) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน และได้รับคะแนนมากกว่า 80 คะแนน คือ 
  4.1 ตัวชี้วัดที่ 3. การใช้อำนาจ    ได้คะแนน 83.29 

4.2 ตัวชี้วัดที่ 8. การปรับปรุงระบบการทำงาน  ได้คะแนน 81.41 
   
 5) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมขึ้น แต่มีค่าคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน คือ  
  5.1 ตัวชี้วัดที่ 2. การใช้งบประมาณ   ได้คะแนน 77.12 
  5.2 ตัวชี้วัดที่ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนน 77.07 
  5.3 ตัวชี้วัดที่ 9. การเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนน 67.98 
  5.4 ตัวชี้วัดที่ 10. การป้องกันการทุจริต   ได้คะแนน 12.50 
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 6) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง คือ  
  6.1 ตัวชี้วัดที่ 1. การปฏิบัติหน้าที่   ได้คะแนน 82.99 
  6.2 ตัวชี้วัดที่ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนน 71.89 
  6.3 ตัวชี้วัดที่ 6. คุณภาพการดำเนินงาน   ได้คะแนน 84.71 
   
 2. ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต 
 
 

ผลการประเมินลดลงจากปีที่แล้ว  
พบว่า ข้อ I๑ ได้คะแนนประเมิน
น ้ อ ยท ี ่ ส ุ ด  ค ื อ บ ุ ค ล า ก ร ใ น
หน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน
หรือให้บริการแก่ผ ู ้ท ี ่มาติดต่อ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 
 

- อาจเกิดจากการสื่อสารจากผู้มาติดต่อ
ประสานงาน ไม่เข้าใจ ทำให้การให้  
บริการของบุคลากรไม่ตรงประเด็น ใน
การให้บริการ จึงมีความจำเป็นต ้อง
พัฒนาบุคลาการด้านการสื่อสารทำความ
เข้าใจกับผู้รับบริการ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 
 
 

ผลการประเมินลดลงจากปีที่แล้ว  
พบว่า ข้อ I20 ขั ้นตอนการขอ
อนุญาตเพื ่อย ืมทร ัพย ์ส ินของ
ราชการ ไปใช ้ปฏ ิบ ัต ิ งานใน
หน ่ วยงานของท ่ าน  ม ีความ
สะดวกมากน ้อยเพ ียงใด   ได้
คะแนนประเมินน้อยที่สุด 

- เทศบาลควรแสดงขั ้นตอน/หรือออก
ประกาศการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทาง
ปฎิบัติแก่บุคลการภายใน และผู้มาขอรับ
บริการทราบ  
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ผลการประเมินพบว่า ข้อ I7 ได้
คะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ 
80 คือ ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ ่ายงบประมาณประจำปี ของ
หน ่วยงานของท ่าน มากน ้อย
เพียงใด 

- ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ หรือทำหนังสือแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บุคลากรเพ่ือ
รับทราบการประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายในปีถัดไป 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

ผลการประเมินลดลงจากปีที่แล้ว  
พบว่า ข้อ I27 ได้คะแนนประเมิน
ต่ำกว่าปีที่แล้ว ปัญหาการทุจริต
ในหน่วยงานของท่านได้รับการ
แก้ไขมากน้อยเพียงใด 

- จะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน และ
จัดทำแผนงานด ้านการป ้องก ันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน การ
ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน และต้อง
นำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
ทั ้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการทำงานเพื ่อป้องกันการ
ทุจริต 
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 3. ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 9  
การเปิดเผยข้อมูล 
 

1. O1 โครงสร้าง ไม่พบข้อมูล
โครงสร้างฝ่ายการเมือง  

 
2. O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
 
 

1. จัดทำโครงสร้าง ของบุคลาการทั้ง
ฝ่ายการเมือง และส่วนราชในสำนักงาน  
 
2. เพิ ่มช ่องทางการติดต ่อผ ู ้บร ิหาร
เทศบาลตำบลสำโรง  
 

 3. O11 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
 
4. O16 รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจการให้บริการ 
 
5. O19 รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 
6 เดือน 
 
6. O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
 
7. O24 รายงานผลการจัดซือ้จัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
 
 
 
 
8. O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. จัดทำรายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
 
4. แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการ
ให้บริการของหน่วยงาน 
 
5. แสดงรายงานการกำกับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน 
 
 
6 .  แ ส ด ง ร า ย ง า นผ ลก า ร ใ ช ้ จ ่ า ย
งบประมาณประจำปี 
 
7. แสดงรายงานผลการจัดซื ้อจัดจ้าง
หร ื อการจ ัดหาพ ั สด ุประจำป ีของ
หน่วยงาน มีข ้อมูลรายละเอียด เช่น 
งบประมาณที ่ใช้ในการจัดซื ้อจัดจ ้าง 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
 
8. แสดงหลักเกณฑ์การบริหารงานและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปีที่รับการประเมิน อย่าง
น ้อยประกอบด ้วย การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
บุคลากร การให้คุณให้โทษและการสร้าง
ขวัญกำลังใจ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

 9. O28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

9. แสดงรายงานผลการบร ิหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี การ
ดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการ
บร ิหารและพัฒนาทร ัพยากรบ ุคคล 
ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกำลังคน 
การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนา
บุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ 
และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็น
ต้น โดยต้องเป็นการดำเนินการที่มีความ
สอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบรหิาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
10. แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้สว่น
เสียมีส ่วนร่วมในการดำเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน 
ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี ่ยนความ
คิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต 

11. O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 11. แสดงการดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของผู ้บร ิหารสูงส ุดคน
ปัจจุบัน โดยเป็นการดำเนินการหรือ
ก ิจกรรมท ี ่ แสดงให ้ เห ็นถ ึ งการให้
ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
โปร่งใส และต้องเป็นการดำเนินการในปี
ที่รับการประเมิน 
 

 12. O36 การประเมินความเสี่ยง
ทุจริตประจำปี 

12. แสดงการประเมินความเสี่ยงทุจริต
ประจำปี  
 

 13. O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

13. แสดงก ิจกรรมท ี ่ส ่ ง เสร ิมและ
ดำเนินการเพื ่อจัดการความเสี ่ยงการ
ทุจริต 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

 14. O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 
 
15. O40 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน 
 
16. O41 รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี 
 
17. O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
18. O43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

14. แสดงแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 
 
15. แสดงรายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
รอบ 6 เดือน 
 
16. แสดงรายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี 
 
17. แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ผล 
ITA ป ี  2563 เช ่น ประเด ็นท ี ่ เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดี
ขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัต ิของหน่วยงาน และแสดง
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 
18. แสดงรายละเอียดการนำมาตรการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู ่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำมาสู่ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ เทศบาลตำบลสำโรง ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การดำเนินการ 
ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ  (1) การร ั บร ู ้ เ ก ี ่ ย วก ับแผนการ ใช ้ จ ่ าย

งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  
(2) การใช้จ่ายงบประมาณ  

(1) สร้างการรับรู ้เกี ่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำป ีให ้บ ุคลากรภายใน
หน่วยงาน  
(2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมี
ส ่ วนร ่ วม ในการตรวจสอบการ ใช ้ จ ่ าย
งบประมาณ  
(3) ม ี ช ่ อ งทาง เพ ื ่ อ ให ้บ ุ คลากรภายใน
หน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย  โดยมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  

-  หลังจากประกาศใช้เทศบัญญัติ มีการ
การส่งหนังสือและประกาศไปยังหมู่บ้าน 
นายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ  

(1) การรับรู ้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของ
ท่านเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
(2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ ยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
(3) การขอยืมทรัพย์ส ินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง  
(4) การกำก ับด ูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  

(1) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ    
(2) มีขั ้นตอนการขออนุญาต การขอยืมที่
ถูกต้อง  
(3)  สร้างมาตรการการกำกับดูและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
 

- จัดทำประกาศการยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการและแจ้งให้บุคลากรในเทศบาล
ทราบ 
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2. ด้าน EIT มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน มาตรการ การดำเนินการ 

ตัวชี้วัดที่  6 คุณภาพการดำเนินงาน (1) การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้รับบริการ
เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด  
(2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู ้มา
ติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันของพนักงาน  
(3) มีการเปิดเผยข้อมูล 
 

(1) มีขั ้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัต ิงาน/การ
ให้บริการอย่างชัดเจน  
(2) สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในหน่วยงานให้บริการ
ต่อผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 
(3) ต้องมีการเปิดเผย ข้อเท็จจริงแก่ผู ้มาใช้บริการ
อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการให้ผู้
มาติดต่ออย่างโปร่งใส โดยเฉพาะ 
(๔) ควรมีประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อื่นใดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ มีมาตรการโดยการจัดทำประกาศการไม่
เรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ 

1. มีการประกาศขั ้นตอนการ
บ ร ิ ก า ร ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ
ดำเนินการตามกำหนด 

ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล  (1) ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ชัดเจน  
(2) ประชาสัมพันธ์โครงสร้างของหน่วยงานให้
ครอบคลุม  
(3) มีการประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงาน
บุคคลให้ครอบคลุม และกำหนดระยะเวลาที่
ชัดเจน  
 

(1) ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ชัดเจน  
(2) ประชาส ัมพ ันธ ์โครงสร ้างของหน ่วยงานให้
ครอบคลุม  
(3) มีการประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลให้
ครอบคลุม และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน  
 

- มีการดำเนินการตามกำหนด 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

1) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง  

จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  สำนักปลัดเทศบาล 
  

รายงานความ 
ก้าวหน้าและสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ  2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน  
ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงานหน่วยงานเพื ่อให ้ความร ู ้ เก ี ่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

สำนักปลัดเทศบาล  

3) ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดา
เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศ
ของหน่วยงาน  

สำนักปลัดเทศบาล  

4) การจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้
ชัดเจน  

สำนักปลัดเทศบาล  

5) การเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการ
อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการ
ให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส  

จัดทำประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อ่ืนใดในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการ
จัดทำประกาศไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ  

สำนักปลัดเทศบาล  

6) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เส ีย เข้ ามาม ีส ่ วนร ่วมในการปร ับปร ุ งการ
ดำเนินงาน  

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บุคลากร
และสาธารณชนรับทราบ  

สำนักปลัดเทศบาล  

7) มีการมอบหมายงาน การปฏิบัติงาน รวมถึง
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ
ของงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการทำงาน  
(2) ผู้บริหารเน้นย้ำในที่ประชุมเรื่องความเป็นธรรมในการประเมิน เพ่ือ
เพ่ิมความตระหนักให้กับหัวหน้างาน  

สำนักปลัดเทศบาล /กอง
คลัง 
กองช่าง / กองการศึกษา 

8) แสดงโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของ
ผู้บริหาร 

- เทศบาลได้จัดทำโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน พร้อมทั้ง
ข้อมูลของผู ้บริหารคนปัจจุบัน โดยจัดทำเป็นแผนผังและเพิ ่มช่อง
ทางการติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารแต่ละคน 

สำนักปลัดเทศบาล  
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

9) แผนการดำเนินงานแสดงรายงานกำกับ
ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 

- เทศบาลได้จัดทำรายงานกำกับติดตามการดำเนิน งานประจำปี รอบ 
6 เดือน 

สำนักปลัดเทศบาล ร า ย ง า น ค ว า ม 
ก้าวหน้าและสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 10) การให้บริการ แสดงรายงานผลการสำรวจ

ความพึงพอใจการให้บริการ 
- เทศบาลจัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล 

11) แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี แสดงรายงาน
การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
รอบ 6 เดือน 

- เทศบาลจัดทำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน 

กองคลัง  

12) แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี แสดงรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 

- เทศบาลจัดทำรายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี แสดงรายงานผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 

กองคลัง  

13) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี 

- เทศบาลจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กองคลัง  

14) เพิ ่มหล ักเกณฑ์การบร ิหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และการรายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

- เทศบาลได้จัดแสดงข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

สำนักปลัดเทศบาล  

15) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
 

- เทศบาลเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในการวางแผน ดำเนินการ 
และตรวจสอบโครงการฯ ต่างๆ ของเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล /กอง
คลัง 
กองช่าง / กองการศึกษา 

 

16) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - เทศบาลระบุช่วงเวลาในการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดำเนินการ
หรือกิจกรรมของเทศบาลในการปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้ชัดเจน 

สำนักปลัดเทศบาล /กอง
คลัง 
กองช่าง / กองการศึกษา 

 

17) การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี 

- เทศบาลดำเนินการรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
2565 และรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

สำนักปลัดเทศบาล /กอง
คลัง 
กองช่าง / กองการศึกษา 

 



-14- 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

18) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - เทศบาลดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
ปีงบประมาณ 2565 
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
รอบ 6 เดือน 
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

สำนักปลัดเทศบาล ร า ย ง า น ค ว า ม 
ก ้ า ว ห น ้ า แ ล ะ
ส ร ุ ป ผ ล  ณ  สิ้ น
ปีงบประมาณ 

19) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต - เทศบาลได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานและให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ดำเนินการตาม
มาตรการดังกล่าว 

สำนักปลัดเทศบาล  

 
 
 

********************** 
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