
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC 

 

  

 

 
หน่วยงาน เทศบาลต าบลบางปลา 
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

 

2564 

วิเคราะห์ผลการประเมิน 
 

ประจ าปีงบประมาณ  
 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 (Integrity and Transparency Assessment) 

 

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

https://www.marianocabrera.com/transformacion-digital/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


 
  ตามท่ีส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม         

การทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ 

เพ่ือเป็นมาตรการและกลไกป้องกันการทุจริตและสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน

และบริหารงานด้วยความสุจริต โดยเครื่องมือในการประเมิน เพ่ือเก็บข้อมูล ได้แก่ 
  1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : 

IIT) เป็นการตอบแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ได้แก่ บุคลากรของ

หน่วยงาน ภาครัฐนั้น ๆ ที่ท างานในหน่วยงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยประเมินตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

   1.1 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ 

   1.2 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 

   1.3 ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 

   1.4 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

   1.5 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

  2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : 

EIT) เป็นการตอบแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ ประชาชน บุคคล นิติบุคคล 

หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ที่เคยมารับบรกิารในปี 2564 โดยประเมินตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

   2.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน 

   2.2 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 

   2.3 ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 

  3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 

OIT) เป็นแบบที่ให้หน่วยงานที่รับการประเมินเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่

ใช้ในการสื่อสารเผยแพร่การด าเนินงานภาครัฐต่อสาธารณะ พร้อมทั้งอธิบายและระบุ URL ที่จะเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่

ของการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ประชาชนเข้าถึงได้ โดยตอบตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

   3.1 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 

3.3.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

    3.3.2 การบริหารงาน 

    3.3.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

    3.3.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

    3.3.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

   3.2 ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 

    3.2.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

    3.2.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
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  โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผล คือ 

1. การประมวลผลคะแนน 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม 
คะแนนเฉลีย่ของข้อค าถามจาก

ผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลีย่ของข้อค าถามจาก

ผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวช้ีวัดย่อย - - 
คะแนนเฉลีย่ 

ของทุกข้อค าถามในตัวช้ีวัดย่อย 

คะแนนตัวช้ีวัด 
คะแนนเฉลีย่ 

ของทุกข้อค าถามในตัวช้ีวัด 
คะแนนเฉลีย่ 

ของทุกข้อค าถามในตัวช้ีวัด 
คะแนนเฉลีย่ 

ของทุกตัวช้ีวัดย่อยในตัวช้ีวัด 

คะแนนแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลีย่ 

ของทุกตัวช้ีวัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลีย่ 

ของทุกตัวช้ีวัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลีย่ 

ของทุกตัวช้ีวัดในแบบส ารวจ 

น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจท่ีถว่งน้ าหนัก 

 

 

2. คะแนนและระดับผลการประเมิน 2 ลักษณะ  

คะแนนเต็ม 100 คะแนน และ ระดับผลการประเมิน 7 ระดับ 

คะแนน ระดับ 

95 – 100 AA 

85 – 94.99 A 

75 – 84.99 B 

65 – 74.99 C 

55 – 64.99 D 

50 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
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  ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.)             

ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) บนเว็บไซต์หน่วยงาน โดยเทศบาลต าบลบางปลาได้รับผลการประเมิน ประจ าปี

งบประมาณ 2564 มีค่าคะแนนเท่ากับ 90.43 คะแนน ซ่ึงอยู่ในระดับ A   

  มีสถิติการตอบแบบส ารวจ เพ่ือประเมินระดับคะแนน ดังนี้ 

ผู้ตอบแบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 

อายุ ชาย หญิง อ่ืน ๆ 

ต่ ากว่า 20 ปี 1 3 0 

20 – 30 ปี 13 5 0 

31 – 40 ปี 9 13 0 

41 – 50 ปี 7 7 0 

51 – 60 ปี 3 4 0 

มากกว่า 60 ปี 1 0 0 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อ่ืน ๆ 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 4 5 0 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 8 4 0 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 9 4 0 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 12 19 0 

สูงกว่าปริญญาตรี 1 0 0 

อ่ืน ๆ 0 0 0 

ติดต่อหน่วยงาน ชาย หญิง อ่ืน ๆ 

บุคคลทั่วไป 27 23 0 

หน่วยงานของรัฐ 2 3 0 

องค์กรธุรกิจ 4 6 0 

อ่ืน ๆ 1 0 0 
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ผู้ตอบแบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน 

อายุ ชาย หญิง อ่ืน ๆ 

ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 0 

20 – 30 ปี 1 3 0 

31 – 40 ปี 2 4 0 

41 – 50 ปี 5 8 0 

51 – 60 ปี 3 6 0 

มากกว่า 60 ปี 0 0 0 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อ่ืน ๆ 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 0 0 0 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 0 3 0 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 1 4 0 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 8 10 0 

สูงกว่าปริญญาตรี 2 4 0 

อ่ืน ๆ 0 0 0 
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ระดับผลการประเมิน มีรายละเอียดในภาพรวม ดังนี้ 
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  รายละเอียดผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  IIT 1. การปฏิบัติหน้าที่ คะแนนเฉลี่ย 91.50 คะแนน 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด  87.63 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 0.00% 0.00% 34.38% 65.63% 88.66 

เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 0.00% 0.00% 40.63% 59.38% 86.59 

 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว 
อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

82.41 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน
หรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทัว่ ๆ ไป กบัผู้
มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียม
กัน มากน้อยเพยีงใด 

6.25% 0.00% 34.38% 59.38% 82.41 

 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 85.21 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

มุ่งผลส าเร็จของงาน 0.00% 0.00% 40.63% 59.38% 86.59 

ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 3.13% 0.00% 37.50% 59.38% 84.50 

พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาด 
เกิดจากตนเอง 

0.00% 0.00% 46.88% 53.13% 84.53 

 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปน้ี จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต  
หรือให้บริการ หรือไม่ 

96.88 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 3.13% 96.88% 96.88 

ทรัพย์สิน 3.13% 96.88% 96.88 

ประโยชน์อื่น ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง  
เป็นต้น 

3.13% 96.88% 96.88 
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I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปน้ี หรือไม่ 

96.88 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 3.13% 96.88% 96.88 

ทรัพย์สิน 3.13% 96.88% 96.88 

ประโยชน์อื่น ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง  
เป็นต้น 

3.13% 96.88% 96.88 

 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปน้ี แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
คาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อื่น ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง  
เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

 

  IIT 2. การใช้งบประมาณ คะแนนเฉลี่ย 91.50 คะแนน 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 70.97 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ีของหน่วยงานของท่าน มากนอ้ย
เพียงใด 

3.13% 12.50% 53.13% 31.25% 70.97 

 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 90.20 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

คุ้มค่า 0.00% 0.00% 25.00% 75.00% 91.75 

ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

0.00% 0.00% 34.38% 65.63% 88.66 
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I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 92.75 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน ใช้จา่ยงบประมาณ 
เพื่อประโยชน์สว่นตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 

84.38% 12.50% 0.00% 3.13% 92.75 

 
I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง 
ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

96.88 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเบกิ
จ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรอืค่าเดินทาง ฯลฯ มาก
น้อยเพียงใด 

96.88% 0.00% 0.00% 3.13% 96.88 

 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 85.97 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 0.00% 0.00% 25.00% 75.00% 91.75 

เอื้อประโยชน์ให้ผูป้ระกอบการ 
รายใดรายหนึ่ง 

75.00% 3.13% 9.38% 12.50% 80.19 

 
I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มาก
น้อยเพียงใด 

82.07 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สอบถาม 0.00% 3.13% 40.63% 56.25% 84.50 

ทักท้วง 3.13% 3.13% 40.63% 53.13% 81.38 

ร้องเรียน 3.13% 3.13% 43.75% 50.00% 80.34 
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  IIT 3. การใช้อ านาจ คะแนนเฉลี่ย 90.48 คะแนน 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 83.47 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

0.00% 3.13% 43.75% 53.13% 83.47 

 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 81.44 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกตอ้ง 
มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 56.25% 43.75% 81.44 

 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

83.50 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มกีารคัดเลือกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรอืการให้
ทุนการศึกษา อยา่งเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 83.50 

 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 95.88 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธรุะ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากนอ้ยเพยีงใด 

87.50% 12.50% 0.00% 0.00% 95.88 

 

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง หรือมีความเส่ียงต่อการทุจรติ 
มากน้อยเพียงใด 

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 
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I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 98.63 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 93.75% 6.25% 0.00% 0.00% 97.94 

มีการซ้ือขายต าแหน่ง 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 

เอื้อประโยชน์ใหก้ลุ่มหรือพวกพ้อง 93.75% 6.25% 0.00% 0.00% 97.94 

 

  IIT 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนนเฉลี่ย 85.02 คะแนน 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด 

97.94 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเอา
ทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตวั 
หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

93.75% 6.25% 0.00% 0.00% 97.94 

 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อย
เพียงใด 

73.09 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏบิัติงานในหน่วยงานของ
ท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

6.25% 3.13% 56.25% 34.38% 73.09 

 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

85.56 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไป
ใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

0.00% 0.00% 43.75% 56.25% 85.56 
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I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

92.72 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มกีารน า
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตอยา่งถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 

87.50% 6.25% 3.13% 3.13% 92.72 

 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 75.22 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหนว่ยงานของท่าน 
เกี่ยวกบัการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง มากน้อยเพยีงใด 

0.00% 3.13% 68.75% 28.13% 75.22 

 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

85.56 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มกีารก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพยีงใด 

0.00% 0.00% 43.75% 56.25% 85.56 

 

  IIT 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนนเฉลี่ย 89.26 คะแนน 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 89.69 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้
ความส าคัญ กบัการต่อตา้นการทุจริต มาก
น้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 31.25% 68.75% 89.69 
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I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปน้ี หรือไม่ 98.44 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มปีระสิทธภิาพ 96.88% 3.13% 96.88 

จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 100.00% 0.00% 100.00 

 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 84.50 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับ
การแก้ไข มากนอ้ยเพยีงใด 

3.13% 0.00% 37.50% 59.38% 84.50 

 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปน้ี ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 89.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เผ้าระวังการทุจริต 0.00% 0.00% 34.38% 65.63% 88.66 

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 0.00% 31.25% 68.75% 89.69 

ลงโทษทางวินัย เมื่อมกีารทุจริต 0.00% 0.00% 34.38% 65.63% 88.66 

 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

90.72 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มกีารน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนว่ยงานไปปรับปรุงการท างาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 

0.00% 0.00% 28.13% 71.88% 90.72 
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I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 83.20 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อยา่ง
สะดวก 

3.13% 3.13% 40.63% 53.13% 81.38 

สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 3.13% 3.13% 34.38% 59.38% 83.44 

มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา 

0.00% 0.00% 43.75% 56.25% 85.56 

มั่นใจว่าจะปลอดภยัและไม่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง 

0.00% 6.25% 40.63% 53.13% 82.41 

 

  EIT 6. คุณภาพการด าเนนิงาน คะแนนเฉลี่ย 85.20 คะแนน 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 77.87 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 0.00% 13.64% 39.39% 46.97% 77.86 

เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 0.00% 12.12% 42.42% 45.45% 77.88 

 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อย
เพียงใด 

80.86 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทา่นติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ทา่น กบัผู้มาตดิต่อ
อื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากนอ้ยเพยีงใด 

0.00% 13.64% 30.30% 56.06% 80.86 

 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

83.88 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทา่นติดต่อ ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ใหบ้ริการแก่
ท่านอยา่งตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

0.00% 12.12% 24.24% 63.64% 83.88 
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E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปน้ี เพื่อแลก
กับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อื่น ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 0.00% 100.00% 100.00 

 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 83.39 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการด าเนินงาน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก มากนอ้ยเพยีงใด 

0.00% 10.61% 28.79% 60.61% 83.39 

 

  EIT 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนนเฉลี่ย 88.60 คะแนน 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 76.12 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 0.00% 13.64% 46.97% 39.39% 75.36 

มีช่องทางหลากหลาย 0.00% 12.12% 45.45% 42.42% 76.88 

 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 81.89 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 0.00% 13.64% 46.97% 39.39% 75.36 

มีช่องทางหลากหลาย 0.00% 12.12% 45.45% 42.42% 76.88 

 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 98.48 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม ่

98.48% 1.52% 98.48 
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E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

86.50 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการชี้แจงและตอบ
ค าถาม เมื่อมีขอ้กังวลสงสัยเกี่ยวกบัการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากนอ้ยเพยีงใด 

0.00% 0.00% 40.91% 59.09% 86.50 

 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือไม่ 

100.00% 0.00% 100.00 

 

  EIT 8. การปรับปรุงการท างาน คะแนนเฉลี่ย 87.28 คะแนน 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 80.91 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มกีาร
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพยีงใด 

0.00% 9.09% 39.39% 51.52% 80.91 

 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 81.47 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการปรับปรุงวธิีการ
และขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บรกิารดี
ขึ้น มากนอ้ยเพยีงใด 

0.00% 3.03% 50.00% 46.97% 81.47 

 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรอืไม่ 

100.00% 0.00% 100.00 
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E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

85.50 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 43.94% 56.06% 85.50 

 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 88.50 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปรง่ใส
มากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 34.85% 65.15% 88.50 

 

  OIT 9. การเปิดเผยข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 95.00 คะแนน 

ตัวชี้วดัย่อยที ่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O1 โครงสร้าง 100.00 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100.00 

O3 อ านาจหน้าที ่ 100.00 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหนว่ยงาน 100.00 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 100.00 

O6 กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 100.00 

ข่าวประชาสัมพันธ ์

ข้อ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ ์ 100.00 

การปฏิสมัพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O8 Q&A 100.00 

O9 Social Network 100.00 
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ตัวชี้วดัย่อยที ่9.2 การบริหารงาน 

แผนการด าเนินงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O10 แผนด าเนินงานประจ าป ี 100.00 

O11 รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินงานประจ าป ีรอบ 6 เดือน 100.00 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี 100.00 

การปฏบิัตงิาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00 

การให้บริการ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บรกิาร 100.00 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100.00 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 100.00 

O17 E-Service 100.00 

 

ตัวชี้วดัย่อยที ่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ข้อ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 100.00 

O19 รายงานการก ากบัติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน 100.00 

O20 รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี 100.00 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O21 แผนการจัดซ้ือจัดจา้งหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจา้งหรือการจัดหาพัสดุ 100.00 

O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00 

O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 100.00 
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ตัวชี้วดัย่อยที ่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0.00 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 100.00 

 

ตัวชี้วดัย่อยที ่9.5 การส่งเสรมิความโปร่งใส 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O29 แนวปฏบิัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00 

O30 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00 

การเปดิโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100.00 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100.00 

 

  OIT 10. การเปิดเผยข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 93.75 คะแนน 

ตัวชี้วดัย่อยที ่10.1 การด าเนินการเพือ่ป้องกันการทุจริต 

เจตจ านงสุจรติของผู้บริหาร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 100.00 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100.00 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปี 100.00 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต 0.00 
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ตัวชี้วดัย่อยที ่10.1 การด าเนินการเพือ่ป้องกันการทุจริต (ต่อ) 

การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100.00 

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100.00 

O40 
รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  
รอบ 6 เดือน 

100.00 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทจุริตประจ าปี 100.00 

 

ตัวชี้วดัย่อยที ่10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

มาตรการส่งเสรมิความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ คะแนน 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 100.00 

O43 
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

100.00 
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  คะแนนรายตัวชี้วัด เรียงล าดับจากระดับคะแนนมากท่ีสุด ถึง ระดับคะแนนน้อยที่สุด ดังนี้ 
 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 การเปิดเผยข้อมูล 95.00 

2 การป้องกันการทุจริต 93.75 

3 การปฏิบัติหน้าที่ 91.50 

4 การใช้อ านาจ 90.48 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 89.26 

6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.60 

7 การปรับปรุงการท างาน 87.28 

8 การใช้งบประมาณ 86.47 

9 คุณภาพการด าเนินงาน 85.20 

10 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 85.02 
 

คะแนนสูงสุด 95 คะแนน 

คะแนนต่ าสุด 85.02 คะแนน 
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  ผลการประเมินสภาพแวดล้อมและความสุขในการท างาน อยู่ในเกณฑ์ที่ด ี

  

 

และในปี 2564 มีระดับผลการประเมินสูงกว่าปี 2563 2562 และ 2561 ปรากฏตามภาพกราฟเส้น 
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ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริต

แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  มีข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ ดังนี้ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยหน่วยงานต้องจัดท าข้อตกลงหรือประกาศ   

ให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติ

ในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขอ

อนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ

ราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการท างาน โดยหน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการ

ให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service)  การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการท างาน โดยหน่วยงานควรมีการปรับปรุงพัฒนาในด้าน

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้

ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และ

ควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต โดยแนะน าให้ในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควร

แสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมา ภิบาล        

มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปี ให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่ม

องค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคะแนนภาพรวม ว่า คะแนนอยู่ในระดับที่หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้ และ

ควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

มีข้อเสนอแนะคะแนนภาพรวม ว่า การประเมิน แบบ IIT แบบ OIT และแบบ EIT คะแนนภาพรวม

อยู่ในระดับที่หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้ และควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงาน          

อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะรายข้อย่อย มีดังนี้ 

1. ในการประเมินแบบ OIT ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  หัวข้อ           

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานควรแสดง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ครบทั้ง           

5 หลักเกณฑ์ ได้แก่ 1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3) การพัฒนาบุคลากร           

4) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ ซึ่ง link ที่หน่วยงานแสดง          

ยังขาดหลักเกณฑ์คือ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร และการให้คุณให้โทษ           

และการสร้างขวัญก าลังใจ 

2. ในการประเมินแบบ OIT ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  หัวข้อ           

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต ข้อ O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน

ควรแสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด        

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยต้องเป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการ

ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 ที่เป็นการด าเนินการในปี             

พ.ศ. 2564 ซ่ึง link ที่หน่วยงานแสดงเป็น แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นข้อมูล

ที่ไม่สอดคล้องกับข้อค าถาม ค าอธิบายเพ่ิมเติมรอบชี้แจงคณะกรรมการตรวจยืนยันตามผลการตรวจพิจารณาเดิม        

โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด (ไม่พบข้อมูลการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง           

สิ่งที่หน่วยงานแสดงคือแผนและวิธีการด าเนินการ) 
 

ทั้งนี้ จากผลการประเมินระดับคะแนนตามตัวชี้วัดและข้อเสนอแนะของส านักประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ข้างต้น มีตัวชี้วัด        

ที่มีระดับคะแนนน้อยที่สุด เรียงล าดับจากคะแนนน้อยไปถึงมาก  ได้แก่ 

1) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   85.02  คะแนน 

โดยตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยงานมีระดับคะแนน 

78.28 คะแนน, ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีระดับคะแนน 84.50 คะแนน และในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีระดับ

คะแนน 85.02 คะแนน ซึ่งอาจประเมินผลได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความรับรู้เกี่ยวกับ

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการมากขึ้น เนื่องจากมีการซักซ้อม/แจ้งเวียนการปฏิบัติ มีการจัดท าคู่มือหรือแจ้งเวียน  

แนวทางการยืมหรือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ดังนั้น การยกระดับมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในเรื่อง

การใช้ทรัพย์สินของราชการ จึงควรก าหนดมาตรการเพ่ือการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ  
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พ.ศ. 2564 เช่นเดียวกับ มาตรการเพ่ือการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         

และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเน้นย้ าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องตามขั้นตอน           

โดยจัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทาง คู่มือ มาตรการ หรือระเบียบเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ          

ที่ถูกต้อง ชัดเจนให้บุคลากรในสังกัดทราบและปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

 

2) คุณภาพการด าเนินงาน  85.20 คะแนน 

  โดยตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน  ในประงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงาน มีระดับคะแนน 81.50 

คะแนน และปัจจุบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีระดับคะแนน 85.20 คะแนน ซึ่งคะแนนในตัวชี้วัดคุณภาพ           

การด าเนินงาน ได้มาจากการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and 

Transparency Assessment (EIT) พิจารณาระดับคะแนนรายหัวข้อแล้ว มีระดับคะแนนเพ่ิมขึ้น จึงอาจอนุมานได้ว่า 

ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีความรับรู้หรือมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลบางปลาเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เพ่ือปรับปรุงการท างานและยกระดับคุณภาพการด าเนินงาน จึงควร 

ก าหนดมาตรการ เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานปรับปรุงการปฏิบัติ และควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรและ

ประชาชนได้รับทราบมาตรการ เพ่ือสร้างการรับรู้และมีความตระหนักในการปฏิบัติงานบริการอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส

และสุจริต  

  3) การใช้งบประมาณ  86.47  คะแนน 

  โดยตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ในประงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยงานมีระดับคะแนน 83.12 

คะแนน, ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีระดับคะแนน 85.38 คะแนน และปัจจุบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีระดับ

คะแนน 86.47 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่ได้มาจากการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal 

Integrity and Transparency Assessment (IIT) โดยมีระดับคะแนนที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี แสดงให้เห็นว่า 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หรือบุคลากรภายในหน่วยงานมีความรับรู้เกี่ยวกับการใช้งบประมาณของหน่วยงานเพ่ิมมาก

ขึ้น ประกอบกับตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ไม่ได้เป็นข้อที่ส านักงาน ป.ป.ช. แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะ อย่างไร

ก็ตาม เทศบาลต าบลบางปลายังสมควรก าหนดมาตรการในการเผยแพร่เกี่ยวกับการใช้งบประมาณของเทศบาลต าบล

บางปลา ตามที่กฎหมายและตามที่หลักเกณฑ์การประเมินอ่ืน ๆ ก าหนด เพ่ือส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับการใช้

งบประมาณของหน่วยงาน และการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของหน่วยงานและภาครัฐให้

ดียิ่งขึ้นต่อไป 

โดยสรุป ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) ของเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าปีงบประมาณ 2564 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี       

โดยเทศบาลต าบลบางปลาได้จัดให้มีระบบต่าง ๆ หรือการด าเนินงานของภาครัฐที่มีความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

โดยผ่านเกณฑ์คะแนน 80 คะแนน ทุกตัวชี้วัด  
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อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินระดับคะแนนรายตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่มีระดับคะแนนน้อยกว่าตัวชี้วัดอ่ืน 

หลักเกณฑ์การประเมินรายข้อย่อยบางข้อไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินเนื่องจากไม่ได้น าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

หรือไม่ได้แสดงให้เห็นได้โดยง่าย ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน                

ของเทศบาลต าบลบางปลา จึงควรแก้ไขวิธีการเผยแพร่ข้อมูลที่จ าเป็น และมีมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน อาท ิ

1.  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวข้อ การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นข้อมูลซึ่งเทศบาลต าบลบางปลาได้จัดท าและ

น ามาใช้ในหน่วยงาน แต่มิได้ด าเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ ท าให้ไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด  จึงควรน าข้อมูลเผยแพร่            

บนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินของ ส านักงาน ป.ป.ช.  

2. ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต หัวข้อ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ

ป้องกันการทุจริต ข้อ O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสมควรน าข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ

ตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตเผยแพร่ แต่เนื่องจากชุดข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง

การทุจริตได้น ารวมไว้เป็นรูปเล่มในรายงานแผนจัดการความเสี่ยง ไม่สามารถตรวจสอบและและเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 

จึงควรเปลี่ยนแปลงการเรียบเรียงข้อมูล หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

3. จัดท ามาตรการเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีระดับคะแนนน้อยที่สุด 

และมีแนวทางเพ่ือเพ่ิมเติมระบบหรือการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น 

 



 

แนวทางด าเนินการเพิ่มเติม เพื่อยกระดับผลการประเมินตามตัวช้ีวัด และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตัวช้ีวัด การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 1  
การปฏิบัติหน้าที่ 

1.1 ให้มีการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การประเมินผลผ่าน 
QR Code และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผลการประเมิน
ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ฝ่ายอ านวยการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

1.2 น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบคิว เพ่ือสร้างมาตรฐานการให้บริการที่เท่าเทียมกัน  ส านักปลัดเทศบาล 

1.3 จัดให้มีและส่งเสริมประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/           
ร้องทุกข์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก และรวดเร็ว นอกจากช่องทางเดิมที่มีอยู่แล้ว อาทิ 
ช่องทาง ที่ประชาชนสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ที่ผู้ยื่นค าร้องสามารถติดตาม
ผลค าร้องได้ มีประวัติการยื่นค าร้อง และมีระบบรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ 

ส านักปลัดเทศบาล 

ตัวชี้วัดที่ 2  
การใช้งบประมาณ 

2.1 ให้มีการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์       
งานก่อสร้าง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและสาธารณชนทราบ เป็นประจ า 

กองคลัง 

2.2 ส่งเสริมมาตรการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ       
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กองคลัง 

 

 



 
 

แนวทางด าเนินการเพิ่มเติม เพื่อยกระดับผลการประเมินตามตัวช้ีวัด และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตัวช้ีวัด การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 3  
การใช้อ านาจ 

3.1 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานแก่บุคลากรตามโครงสร้างอัตราก าลัง และสอดคล้องกับความสามารถ 

ประสบการณ ์ความรู้ และทักษะต่าง ๆ โดย ไม่เลือกปฏิบัติ ให้เป็นปัจจุบันทุกปี 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 

3.2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

3.3 ประชาสัมพันธ์ ข่าวการฝึกอบรม การศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง 

3.4 จัดให้มีและส่งเสริมประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/           

ร้องทุกข์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก และรวดเร็ว นอกจากช่องทางเดิมที่มีอยู่แล้ว อาทิ 

ช่องทาง ที่ประชาชนสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ที่ผู้ยื่นค าร้องสามารถติดตาม

ผลค าร้องได้ มีประวัติการยื่นค าร้อง และมีระบบรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ 

งานนิติการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

 

 



 
 

แนวทางด าเนินการเพิ่มเติม เพื่อยกระดับผลการประเมินตามตัวช้ีวัด และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตัวช้ีวัด การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 4 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

4.1 สร้างฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว และการมีจิตส านึก

สาธารณะให้แก่บุคลากรให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  

ทุกกอง/งาน 

4.2 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ/คู่มือ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

หรือการยืมทรัพย์สินของราชการ ให้บุคลากรและประชาชนทราบ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

งานนิติการ 

ส านักปลัดเทศบาล 

4.3 ก าหนดกลไกการติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติระเบียบของการใช้
ทรัพย์สินของราชการและการยืมทรัพย์สินของทางราชการ มีทะเบียนการเบิกทรัพย์สิน/การยืม
ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ 

ทุกกอง/งาน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

4.4 เมื่อมีการจัดซื้อ/ซ่อมแซม/จ าหน่ายครุภัณฑ์ ผู้รับผิดชอบของทุกกอง/งาน จะต้องเพ่ิม
รายละเอียดที่ด าเนินการจัดท าในระบบ Bang-pla Smart เกี่ยวกับเรื่องครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน 

ทุกกอง/งาน 

 

 

 



 
 

แนวทางด าเนินการเพิ่มเติม เพื่อยกระดับผลการประเมินตามตัวช้ีวัด และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตัวช้ีวัด การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 5  
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

5.1 ผู้บริหารท้องถิ่นแสดงเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เผยแพร่ต่อบุคลากร
และประชาชน 

ผู้บริหาร 

5.2 ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ด้วยการจัดท าแผนการป้องกันการทุจริตประจ าปี และมีการรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจ าปี เผยแพร่ให้บุคลากรและประชาชนทราบ 

ส านักปลัดเทศบาล 

5.3 จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่เข้าถึงง่าย สะดวก และปลอดภัย รวมถึงประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรและประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 

งานนิติการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

5.4 ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือหน่วยตรวจสอบภายใน โดยให้จัดท ารายงานการตรวจสอบภายใน 
และเผยแพร่ให้บุคลากรและประชาชนทราบ และมีการน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ปรับปรุง 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพให้การป้องกันการทุจริต 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภาพการด าเนินงาน 

ให้ด าเนินการตาม การด าเนินการ รายการตัวชี้วัดที่ 1 ข้างต้น - 

ตัวชี้วัดที่ 7 
 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

นอกจากการจัดให้มีและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ และจัดให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายแล้ว ให้มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย 

ทุกกอง/งาน 



 
 

มาตรการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการท างาน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตัวช้ีวัด การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 8  
การปรับปรุงระบบการท างาน 

8.1 จัดให้มีการอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ 
   8.1.1 มีเก้าอี้รองรับประชาชนผู้รับบริการอย่างเพียงพอ 
   8.1.2 มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือต าแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจน รวมทั้งที่ตั้งของจุด
ให้บริการ 
   8.1.3 มีการจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรมหรือใช้แอปพลิเคชัน (Application) 
   8.1.4 มีจุดแลกรับในการช่วยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น คัดกรองผู้ให้บริการ ให้ค าแนะน าในการขอรับบริการหรือช่วย

เตรียมเอกสารพร้อมแนบแบบค าร้องพร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูล 
   8.1.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ หรือตามเวลาที่สอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในพื้นที่ (มีบริการ

ล่วงเวลา/พักเท่ียง หรือวันหยุดราชการ) 
   8.1.6 ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือ wifi 
   8.1.7 ออกแบบสถานที่ค านึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ 
   8.1.8 จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ณ จุดรับบริการและภายในส านักงาน หรือที่ท าการ 

ทุกกอง/งาน  

8.2 มีการให้บริการเชิงรุก เช่น การเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า หรือการฉีดพ่นก าจัดยุงลาย เป็นประจ า 

8.3 มีการประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการที่สะดวก โดยอาจน าเทคโนโลยีมาใช้ และมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็น
ประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณ 

8.4 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน ให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน และตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

8.5 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการ และมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
โปร่งใส เช่น การจองคิวออนไลน์ การสอบถามข้อมูลโดยตรงจากเจ้าหน้าที่แบบออนไลน์ หรือการยื่นค าร้อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ผ่านระบบออนไลน์ 

 



 
 

แนวทางด าเนินการเพิ่มเติม เพื่อยกระดับผลการประเมินตามตัวช้ีวัด และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตัวช้ีวัด การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูล 

9.1 ศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดของแต่ละข้อค าถาม และให้ความส าคัญกับการตอบ
แบบประเมินตามตัวชี้วัดให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามข้อเท็จจริง 

ผู้รับผิดชอบการด าเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลบางปลา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ตามค าสั่ งเทศบาล
ต าบลบางปลา และผู้ดูแล
เว็บไซต์ 

9.2 จัดท าและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน  

9.3 ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์หน่วยงานให้สืบค้นหรือหารายการข้อมูลได้สะดวกตามความประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แนวทางด าเนินการเพิ่มเติม เพื่อยกระดับผลการประเมินตามตัวช้ีวัด และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตัวช้ีวัด การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต 

10.1 วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA และจัดท ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 
     10.1.1 มีการซักซ้อมความเข้าใจ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA 
     10.1.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในรอบปีที่ผ่านมา  
     10.1.3 ก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา โดยจัดท ามาตรการภายใน เ พ่ือก าหนด          
           แนวปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
     10.1.4 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
          และจัดท ารายงานการด าเนินงานตามมาตรการ 

ผู้รับผิดชอบการด าเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลบางปลา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ตามค าสั่ งเทศบาล
ต าบลบางปลา  

10.2 พัฒนาระบบเว็บไซต์ 
     10.2.1 จัดสรรงบประมาณพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
     10.2.2 จัดให้มีบุคลากรในการดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือท าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร             
          ที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะให้เป็นปัจจุบัน 

ส านักปลัดเทศบาล 
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