
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน  

คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
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รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง   อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  

   ตามท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2565 ไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐใหความรวมมือและ
เขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 
2570 โดยการกําหนดกลุมเปาหมายหนวยงานที่เขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  และเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ใหเปนไปตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด และ 
เทศบาลตำบลเมืองแกลงไดเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดรับ
ทราบถึงสถานะการดำเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสและนำผลการประเมินท่ีไดไปสูการปรับปรุงพัฒนาใหมีการ
บริหารงานภาครัฐใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานการปฏิบัติงาน การใหบริการ และ
การอำนวยความสะดวกตอประชาชน นั้น 

  สำนักงาน ป.ป.ช. ไดเผยแพรประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใหหนวยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศนำไปใชประกอบการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานภาครัฐใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ตาม
ประกาศประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันท่ี 1 สิงหาคม 2565*  

เครื่องมือในการประเมิน  
เครื่องมือในการประเมินประกอบไปดวย 3 เครื่องมือ เพ่ือเก็บขอมูลจากแตละแหลงขอมูล ดังนี้ 
1) แบบวัดการรับรู ของผู มีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) 
เปนแบบวัดที ่ให ผ ู ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับร ู ของตนเอง โดยมีว ัตถุประสงคเพ่ือ               

เก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน โดยเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงาน
ตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ตัวชี้วัดการใชอำนาจ ตัวชี้วัดการใช
ทรัพยสินของราชการ และตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต ประกอบดวยตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด ไดแก 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอำนาจ 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 
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2) แบบวัดการร ับร ู ของผู ม ีส วนได ส วนเส ียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 

เปนแบบวัดที่ใหผูตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเก็บขอมูล
จากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มีตอหนวยงานท่ี
ประเมินใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก  

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
3) แบบตรวจการเป ด เผยข อม ูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) 
เปนแบบวัดที่ใหผูตอบเลือกตอบมีหรือไมมีการเปดเผยขอมูล พรอมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู

แหลงที ่อยู ของการเปดเผยขอมูล และระบุคำอธิบายเพิ ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อเก็บขอมูล           
จากเว็บไซตของหนวยงาน โดยเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงานเพื่อใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของหนวยงานได ใน 2 ตัวชี้วัด ไดแก  

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส  

ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 

หลักเกณฑการประเมินผล 
๑) การประมวลผลคะแนน 
การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้ 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ EIT แบบ OIT 
คะแนนขอคำถาม คะแนนเฉลีย่ของขอ

คำถามจากผูตอบทุกคน 
คะแนนเฉลีย่ของขอ
คำถามจากผูตอบทุกคน 

คะแนนเฉลีย่ของขอ
คำถามจากผูตอบทุกคน 

คะแนนของขอคำถาม 

คะแนนตัวช้ีวัดยอย - - - คะแนนเฉลีย่ของ 
ทุกขอคำถามใน
ตัวช้ีวัดยอย 

คะแนนตัวช้ีวัด คะแนนเฉลีย่ของ 
ทุกขอคำถามในตัวช้ีวัด 

คะแนนเฉลีย่ของ 
ทุกขอคำถามในตัวช้ีวัด 

คะแนนเฉลีย่ของ 
ทุกขอคำถามในตัวช้ีวัด 

คะแนนเฉลีย่ของ 
ทุกตัวช้ีวัดยอยใน
ตัวช้ีวัด 

คะแนนแบบสำรวจ คะแนนเฉลีย่ของ 
ทุกตัวช้ีวัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลีย่ของ 
ทุกตัวช้ีวัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลีย่ของ 
ทุกตัวช้ีวัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลีย่ของ 
ทุกตัวช้ีวัดในแบบ
สำรวจ 

น้ำหนักแบบสำรวจ รอยละ 30 รอยละ ๑๕ รอยละ ๑๕ รอยละ 40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจท่ีถวงน้ำหนัก 
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๒) คะแนนและระดับผลการประเมิน 
ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือคาคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ

ประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเปน 7 ระดับ ดังนี้ 
 

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 
 
๓) ผลการประเมินตามเปาหมาย 
แผนแมบทภายใตย ุทธศาสตรชาติ ประเด็นที ่ 21 การตอตานการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ              

(พ.ศ. 2561 – 2580) ไดกำหนดใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐเปน
หนึ่งในตัวชี้วัดของแผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในระยะแรกของแผนแมบทฯ (พ.ศ. 2561 – 
2565) ไดกำหนดคาเปาหมายของตัวชี้วัดใหหนวยงานภาครัฐท่ีมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑ (85 คะแนน) มีสัดสวน
ไมนอยกวารอยละ 80 และในระยะที่ ๒ ไดกำหนดใหภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ หนวยงานที่เขารวมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐผานเกณฑ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) จำนวนไมนอยกวารอย
ละ  ๑๐๐ 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด ป คาเปาหมาย 
เปาหมาย: ประชาชนมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต  
ตัวชี้วัด : รอยละของหนวยงานท่ีผาน
เกณฑการประเมิน ITA (๘๕ คะแนน) 

๒๕๖๖ ๘๔ 
๒๕๖๗ ๘๔ 
๒๕๖๘ ๘๖ 
๒๕๖๙ ๙๓ 
๒๕๗๐ ๑๐๐ 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

เทศบาลตำบลเมืองแกลงไดร ับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยูในระดับ A (๙๓.8๑ คะแนน) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากผลการประเมิน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีไดรับผลการประเมินอยูในระดับ B  (77.85 คะแนน) ดังนี้ 

คะแนนภาพรวมหนวยงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง : 77.85 คะแนน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด คะแนน เฉล่ีย 

IIT 1.การปฏิบัติหนาท่ี 99.77      96.62  
 2. การใชงบประมาณ  86.84 

3. การใชอำนาจ 99.18 

4. การใชทรัพยสินของราชการ 97.63 

5. การแกไขปญหาการทุจริต 99.67 

EIT 6. คุณภาพการดำเนินงาน  75.53      77.13  
 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 81.67 

8. การปรับปรุงการทำงาน 74.18 

OIT 9. การเปดเผยขอมูล 84.84      64.30  
 10. การปองกันการทุจริต 43.75 
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คะแนนภาพรวมหนวยงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง : ๙๓.8๑ คะแนน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด 

 

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด คะแนน เฉล่ีย 

IIT 1.การปฏิบัติหนาท่ี 9๖.7๔ ๙๕.๓๗ 
 
 
 
 

2. การใชงบประมาณ  9๓.๙๙ 

3. การใชอำนาจ 9๖.๔๙ 

4. การใชทรัพยสินของราชการ 9๓.๗๒ 

5. การแกไขปญหาการทุจริต 9๕.๙๒ 

EIT 6. คุณภาพการดำเนินงาน  ๘๕.๕๗ ๘๓.๙๙ 
 
 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘๒.๔๗ 

8. การปรับปรุงการทำงาน ๘๓.๙๓ 

OIT 9. การเปดเผยขอมูล ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

10. การปองกันการทุจริต ๑๐๐.๐๐ 

 

 

๙๓.๘๑ 
คาคะแนนของ เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

A 
ระดับผลการประเมิน 
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1. การวิเคราะหผลการประเมิน 
เทศบาลตำบลเมืองแกลงมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีมีเปาหมายหลักเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยูท่ี 93.81 คะแนน ระดับผลประเมิน : ระดับ A 

1) หากวิเคราะหผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ในภาพรวมของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรียงลำดับคะแนนต่ำสุด - คะแนนสูงสุด โดยจำแนกตามเครื่องมือ
การประเมิน ๓ รูปแบบ พบวา 

 แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) มีคะแนนต่ำสุด (รอยละ ๘๓.๙๙)  
 แบบว ัดการร ับร ู ของผ ู ม ีส วนได ส วนเส ียภายใน ( IIT) ของเทศบาลตำบลเม ืองแกลง                   

มีคะแนนอยูในลำดับถัดมา (รอยละ 9๕.๓๗) 
 แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีคะแนนสูงสุด 

(รอยละ ๑๐๐.๐๐)  

2) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดรับผลการประเมินประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยูในระดับ A 
(๙๓.๘๑ คะแนน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลการประเมินประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีไดรับผลการประเมินอยูใน B (77.85 
คะแนน) 

สรุปผลการประเมินปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปรียบเทียบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
เคร่ืองมือ ตัวชี้วัด พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖๕ สวนตาง

ของ
คะแนน 

การ
เปลี่ยนแปลง 

แบบวัดการรับรูของผูมสีวนไดสวนเสีย
ภายใน (Internal Intergrity 

and Tranparency Assessment)  
หรือแบบวัด IIT 

1. การปฏิบัติหนาท่ี 99.77 ๙๖.๗๔ - 3.03 ลดลง 
2. การใชงบประมาณ 86.84 ๙๓.๙๙ 7.15 เพ่ิมข้ึน 
3. การใชอำนาจ 99.18 ๙๖.๔๙ - 2.69 ลดลง 
4. การใชทรพัยสนิของราชการ 97.63 ๙๓.๗๒ - 3.91 ลดลง 
5. การแกไขปญหาการทุจรติ 99.67 ๙๕.๙๒ - 3.75 ลดลง 

แบบวัดการรับรูผูมีสวนได 
สวนเสยีภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment) 

หรือแบบวัด EIT 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 75.53 ๘๕.๕๗ 10.04 เพ่ิมข้ึน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 81.67 ๘๒.๔๗ 0.8 เพ่ิมข้ึน 
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 74.18 ๘๓.๙๓ 9.75 

 
เพ่ิมข้ึน 

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and 

Transparency 
Assessment) หรือแบบวัด OIT 

9. การเปดเผยขอมลู 84.84 ๑๐๐ 15.16 เพ่ิมข้ึน 
10. การปองกันการทุจรติ 43.75 ๑๐๐ 56.25 

 
เพ่ิมข้ึน 

เฉลี่ย 77.85 ๙๓.๘๑ 15.96 เพ่ิมขึ้น 
ระดับผลการประเมิน B A   
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๓) การวิเคราะห SWOT Analysis  จุดแข็ง (Strengths)  จุดออน  (Weaknesses) โอกาส 

(Opportunities) และ อุปสรรค (Threats) 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงขางตน จึงไดทำการ
วิเคราะหผลการประเมิน ITA ของหนวยงาน เพ่ือกำหนดประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน 
และประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น ที่มีความสอดคลองกับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  ผานเครื ่องมือ SWOT Analysis และการ
วิเคราะหผลคะแนนรายตัวชี้วัดดังนี้ 

๓.1) ITA SWOT Analysis  
S : Strengths จุดแข็ง  
(1) ผลการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ตัวชี้วัดท่ีไดผลการประเมินมากท่ีสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 

๙ การเปดเผยขอมูล (OIT) (๑๐๐) และ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการทุจริต (OIT) (๑๐๐) สำหรับการประเมินตามแบบ
วัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  

(2) แบบวัดการรับร ู ของผู ม ีส วนไดส วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ตัวชี้วัดที่ไดรับผลการประเมินเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา มีจำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดท่ี 2. การใช
งบประมาณ (IIT) (๙๓.๙๙) 

    (๓) แบบวัดการรับร ู ของผู ม ีส วนไดส วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT)  เทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดมีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1. การปฏิบัติหนาท่ี  (IIT)  (๙๖.๗๔) 
(คะแนนสูงสุด) ท่ีดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว 

W : Weaknesses จุดออน  
(๔) แบบวัดการรับร ู ของผู ม ีส วนไดส วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) ตัวชี้วัดท่ีไดรับผลการประเมินลดลงจากปท่ีผานมา มีจำนวน ๔ ตัวชี้วัด คือ  
(๔.๑) ตัวชี้วัดท่ี ๑  การปฏิบตัิหนาท่ี (IIT) (๙๖.๗๔) (แมวาคะแนนสูงสุดแตผลการประเมิน

ลดลงจากปท่ีผานมา) ซ่ึงมีตัวชี้วัดท่ี i2 หัวขอยอย “บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูมาติดตอ
ท่ัวๆ ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด” ท่ีไดคะแนนต่ำสุด (๙๑.๐๑)  

เปรียบเทียบ ปี 2564 และ ปี 2565
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(๔.๒) ตัวชี้วัดท่ี ๓  การใชอำนาจ (IIT) (๙๖.๔๙) ซ่ึงมีตัวชี้วัดท่ี i๑๕ หัวขอยอย “ผูบังคับบัญชา
ของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด” 
ท่ีไดคะแนนต่ำสุด (๙๓.๘๘)  

(๔.๓) ตัวชี้วัดท่ี ๔  การใชทรพัยสินของราชการ (IIT) (๙๓.๗๒) (คะแนนต่ำสุด) ซ่ึงมีตัวชี้วัดท่ี 
i๒๐ หัวขอยอย “ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความ
สะดวกมากนอยเพียงใด” ท่ีไดคะแนนต่ำสุด (๙๑.๐๐)  

(๔.๔)  ตัวชี้วัดท่ี ๕   การแกไขปญหาการทุจริต (IIT) (๙๕.๙๒) ซ่ึงมีตัวชี้วัดท่ี i๒๙ หัวขอยอย 
“หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการ
ทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด” ท่ีไดคะแนนต่ำสุด (๙๓.๔๖)  

O : Opportunities  โอกาส  
(๕) แบบวัดการรับรู ของผู มีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT)  ตัวชี ้ว ัดที่ไดรับผลการประเมินเพิ ่มขึ้นจากปที ่ผานมา และไดรับคะแนนมากกวา 8๕ คะแนน             
มีจำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดท่ี 6. คุณภาพการดำเนินงาน (EIT) (๘๕.๕๗) (สูงสุด)   

T : Threats อุปสรรค  
(๖) แบบวัดการรับรู ของผู มีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT)  ตัวชี้วัดท่ีไดรับผลการประเมินเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา แตไดรับคะแนนต่ำกวา 8๕ คะแนน             มี
จำนวน ๒ ตัวชี้วัด คือ 

(๖.๑) ตัวชี้วัดท่ี 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) (๘๒.๔๗) (ต่ำสุด) มีตัวชี้วัดท่ี e๑๐ หัวขอ
ยอย “หนวยงานท่ีทานติดตอมีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงาน หรือไม” ท่ีไดคะแนน
ต่ำสุด (๗๗.๘๔)  

(๖.๒) ตัวชี้วัดท่ี 8. การปรับปรุงระบบการทำงาน (EIT) (๘๓.๙๓) มีตัวชี้วัดท่ี e๑๔ หัวขอยอย 
“หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน มากนอยเพียงใด” ท่ีไดคะแนนต่ำสุด (๗๖.๘๓)  

จากการวิเคราะหผล SWOT ขางตน สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาการประเมิน ITA ของ
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใหมีประสิทธิภาพไดดังตอไปนี้  

ก. การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ของ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพ่ือสรางความเขาใจ 
กับบุคลากรภายในหนวยงาน  

ข. การตั้งคณะทำงานการประเมิน ITA ประจำปงบประมาณ 2566 ของ เทศบาลตำบลเมืองแกลง  
เพ่ือกำหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบอันเก่ียวเนื่องกับการประเมิน ITA 
  ค. จัดประชุมคณะทำงานการประเมิน ITA เพ่ือขับเคลื่อน 

ง. เทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดคะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ท่ีดีเย่ียม ใหคณะทำงานการประเมิน ITA ประจำป
งบประมาณ 2566 รักษามาตรฐานไวและพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอยางตอเนื่อง 

จ. ขอเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal 
Integrity and Transparency Assessment: IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) เทศบาลตำบล
เมืองแกลง ไดมีการดำเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 1. การปฏิบัตหินาท่ี  (IIT)  (๙๖.๗๔) (คะแนนสูงสุด) ท่ีดีเย่ียม ดำเนินการ
สรางความเขาใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และใหรักษามาตรฐานไว 

ฉ. ขอเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment: EIT)  แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)  ไดมีการ
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ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6. คุณภาพการดำเนินงาน (EIT) (๘๕.๕๗) (สูงสุด) ท่ีดีเยี ่ยม ดำเนินการสรางความเขาใจ
เจาหนาท่ีและใหรักษามาตรฐานไว  

ช. วางแผนประเด็นที่เปนขอบกพรอง หรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน นำไปสูมาตรการเพ่ือ
ขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึนเพ่ือพัฒนาการประเมิน ITA ในสวนการรับรู
ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) และการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ท่ีพบขอบกพรองเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการทำงานใหดีข้ึน 

(๑) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ตัวชี้วัดท่ีไดรับผลการประเมินลดลงจากปท่ีผานมา มีจำนวน ๔ ตัวชี้วดั คือ  

(๑.๑) ตัวชี้วัดท่ี ๑  การปฏิบตัิหนาท่ี (IIT) (๙๖.๗๔) (แมวาคะแนนสูงสุดแตผลการประเมิน
ลดลงจากปท่ีผานมา) ซ่ึงมีตัวชี้วัดท่ี i2 หัวขอยอย “บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูมาติดตอ
ท่ัว ๆ ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด” ท่ีไดคะแนนต่ำสุด (๙๑.๐๑)  

(๑.๒) ตัวชี้วัดท่ี ๓  การใชอำนาจ (IIT) (๙๖.๔๙) ซ่ึงมีตัวชี้วัดท่ี i๑๕ หัวขอยอย “ผูบังคับบัญชา
ของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด”
ท่ีไดคะแนนต่ำสุด (๙๓.๘๘)  

(๑.๓) ตัวชี้วัดท่ี ๔  การใชทรพัยสินของราชการ (IIT) (๙๓.๗๒) (คะแนนต่ำสุด) ซ่ึงมีตัวชี้วัดท่ี 
i๒๐ หัวขอยอย “ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความ
สะดวกมากนอยเพียงใด” ท่ีไดคะแนนต่ำสุด (๙๑.๐๐)  

(๑.๔)  ตัวชี้วัดท่ี ๕   การแกไขปญหาการทุจริต (IIT) (๙๕.๙๒) ซ่ึงมีตัวชี้วัดท่ี i๒๙ หัวขอยอย 
“หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการ
ทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด” ท่ีไดคะแนนต่ำสุด (๙๓.๔๖)  

(๒) แบบวัดการรับรู ของผู มีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT)  ตัวชี ้ว ัดที ่ไดรับผลการประเมินเพิ ่มขึ ้นจากปที ่ผานมา และไดรับคะแนนต่ำกวา 8๕ คะแนน             
มีจำนวน ๒ ตัวชี้วัด คือ 

(๒.๑) ตัวชี้วัดท่ี 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) (๘๒.๔๗) (ต่ำสุด) มีตัวชี้วัดท่ี e๑๐ หัวขอ
ยอย  “หนวยงานท่ีทานติดตอมีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงาน หรือไม” ท่ีไดคะแนน
ต่ำสุด (๗๗.๘๔)  

(๒.๒) ตัวชี้วัดท่ี 8. การปรับปรุงระบบการทำงาน (EIT) (๘๓.๙๓) มีตัวชี้วัดท่ี e๑๔ หัวขอยอย  
“หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน มากนอยเพียงใด” ท่ีไดคะแนนต่ำสุด (๗๖.๘๓)  

 

ประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน 
การวิเคราะหผลคะแนนรายตัวช้ีวัดท่ีมีขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน เพ่ือ 

กำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติหรือมาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองตามผลการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

 (๑) การประเมินตามแบบวัดการรับร ู ของผู ม ีส วนไดส วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) 



๑๐ 
 

(๑.๑) ตัวชี้วัดท่ี ๑  การปฏิบตัิหนาท่ี (IIT) (๙๖.๗๔) (แมวาคะแนนสูงสุดแตผลการประเมิน
ลดลงจากปท่ีผานมา) ซ่ึงมีตัวชี้วัดท่ี i2 หัวขอยอย “บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูมาติดตอ
ท่ัว ๆ ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด” ท่ีไดคะแนนต่ำสุด (๙๑.๐๑)  

(๑.๒) ตัวชี้วัดท่ี ๓  การใชอำนาจ (IIT) (๙๖.๔๙) ซ่ึงมีตัวชี้วัดท่ี i๑๕ หัวขอยอย “ผูบังคับบัญชา
ของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด” 
ท่ีไดคะแนนต่ำสุด (๙๓.๘๘)  

(๑.๓) ขอเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4. การใช
ทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนเฉลี่ย ๙๓.๗๒ เปนคะแนนต่ำสุด ซึ่งผู ตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในขอ i20 หัวขอยอย “ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด” ไดคะแนน ๙๑.๐๐ 
(ต่ำสุด)   

ประเด็น บุคลากรในเทศบาลบางรายมีการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชปฏิบัติงาน
อยางไมถูกตอง หนวยงานควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการตามประเภทงานดานตาง ๆ 
ไวอยางชัดเจนในคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อางอิงจาก o13) พรอมทั้ง ประชาสัมพันธคูมือ หรือแนวทาง
ดังกลาวใหบุคลากรถือปฏิบัติอยางเครงครัดและกำชับใหผูบุคลากรภายในหนวยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพยสิน
อยางถูกตอง 

(๑.๔)  ตัวชี้วัดท่ี ๕   การแกไขปญหาการทุจริต (IIT) (๙๕.๙๒) ซ่ึงมีตัวชี้วัดท่ี i๒๙ หัวขอยอย 
“หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการ
ทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด” ท่ีไดคะแนนต่ำสุด (๙๓.๔๖)  

 
 (๒) การประเมินตามแบบวัดการรับรู ของผู มีส วนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT) 
  (๒.๑) ขอเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 7. ประสิทธิภาพ

การสื่อสาร ไดคะแนนเฉลี่ย ๘๒.๔๗ เปนคะแนนต่ำสุด ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการ
ดำเนินงานในตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในขอ e10 หัวขอยอย  “หนวยงานท่ีทานติดตอมีชองทางใหผูมา
ติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานหรือไม” ไดคะแนน  ๗๗.๘๔ (ต่ำสุด)  

ประเด็น ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน หนวยงานควร
เผยแพรชองทางการรองเรียนเจาหนาที่ของหนวยงาน ผานชองทางออนไลน (อางอิงจาก o30 (ชองทางแจงเรื ่อง
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) โดยจัดใหมีมาตรการคุมครองและปกปดขอมูลผูแจงเบาะแส นอกจากนี้ ควร
เผยแพรชองทางดังกลาวในจุดท่ีบุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงาย เชน บริเวณจุดใหบริการหรือจุดประชาสัมพันธ
ของหนวยงาน เปนตน 

(๒.๒) ตัวชี้วัดท่ี 8. การปรับปรุงระบบการทำงาน (EIT) (๘๓.๙๓) มีตัวชี้วัดท่ี e๑๔ หัวขอยอย 
“หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน มากนอยเพียงใด” ท่ีไดคะแนนต่ำสุด (๗๖.๘๓)  
 



๑๑ 
 

ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึน 
การวิเคราะหผลคะแนนรายตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมินดีอยูแลว และเปนประเด็นที่จะตอง 

พัฒนาใหดีข้ึนเพ่ือกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติหรือมาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึนซ่ึงสอดคลองตามผลการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

เทศบาลตำบลเมืองแกลงสามารถดำเนินการสอดคลองตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) เปนสวนใหญ โดยมีบางประเด็นท่ีจำเปนตองวางแผนการ
พัฒนาและปรับปรุง ทั้งนี้  เทศบาลตำบลเมืองแกลงไดพิจารณาประเด็นที่ดำเนินการไดดีอยูแลว โดยการวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซ่ึงคาดหมายไดวาเทศบาลตำบลเมืองแกลงจะสามารถยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ผลการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ตัวชี้วัดท่ีไดผลการประเมินมากท่ีสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี ๙ การ
เปดเผยขอมูล (OIT) (๑๐๐) และ ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การปองกันการทุจริต (OIT) (๑๐๐) สำหรับการประเมินตามแบบวัดการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT)  เทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดมีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1. การปฏิบัติหนาท่ี  (IIT)  (๙๖.๗๔) (คะแนนสูงสุด) 
ท่ีดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว 

แบบว ัดการร ับร ู  ของผ ู  ม ีส  วนได ส  วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT)  ตัวชี ้ว ัดที่ไดรับผลการประเมินเพิ ่มขึ้นจากปที ่ผานมา และไดรับคะแนนมากกวา 8๕ คะแนน             
มีจำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดท่ี 6. คุณภาพการดำเนินงาน (EIT) (๘๕.๕๗) (สูงสุด)   

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี ๑  การปฏิบัติ
หนาท่ี 
I๒  เ จ  า หน  า ท ี ่ ข อ ง
หนวยงานทาน ปฏิบัติ
ห ร ื อ ใ ห  บ ร ิ ก า ร แ ก
บ ุคคลภายนอกอยาง
เทาเทียมกัน มากนอย 
เพียงใด 

 

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอ
การดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี ่ยวของกับเจาหนาที่ของเทศบาล ท่ี
ปฏิบัติหรือใหบริการแกบุคคลภายนอกอยางเทา
เทียมกัน ใหกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวน
ไดส วนเสียของหนวยงานตอการคุณภาพการ
ดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวของกับการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน 
และระยะเวลา ท่ีกำหนดไวอยางเครงครัด และจะตอง
เปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึง
จะตองใหขอมูลเก่ียวกับการดำเนินการ/ใหบริการของ
หนวยงานแกรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนได
สวนเสียอยางตรงไปตรงมาไมปดบังหรือบิดเบือน
ขอมูล ซ่ึงสะทอนถึงการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีคุณธรรม 
ขอท่ี i2 ท่ีไดคะแนนต่ำสุด (๙๑.๐๑) (บุคลากรใน
หนวยงานของทานปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูมา
ติดตอท่ัว ๆ ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการสวน
ตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด) 

1. ใหบริการประชาชนเปนไปตาม
ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนด 
2. ให  ข  อม ู ลแก  ประชาชนอย  าง
ตรงไปตรงมา ไมบิดเบือนขอมูล 
3. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง
ผลประโยชนของประชาชน
สวนรวมเปนสำคัญ 



๑๒ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี ๓  การใช
อำนาจ 
I๑๕ ผูบังคับบัญชาของ
ทาน มีการคัดเลือกผู
เขารับ การฝกอบรม 
การศึกษา ดูงาน หรือ
การใหทุนการศึกษา 
อยางเปนธรรม มาก
นอยเพียงใด 

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอ
การดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงานของตนเอง ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับผูบังคับบัญชา มีการคัดเลือก
ผูเขารับ การฝกอบรม การศึกษา ดูงาน หรือการให
ทุนการศึกษา อยางเปนธรรม โดยประกาศนโยบาย
หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของผู บริหาร และดำเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  อยาง
เปนธรรม  

๑. แสดงนโยบายของผูบริหาร หรือ
แ ผ น ก า ร บ ร ิ ห า ร แ ล ะ พ ั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคล 
๒. ดำเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารทรัพยากรบคุคล 
 

ต ัวช ี ้ว ัดท่ี ๔  การใช
ทรัพยสินของราชการ 
 I๒๐ ขั ้นตอนการขอ
อ น ุ ญ า ต เ พ ื ่ อ ยื ม
ทรัพยสินของราชการ 
ไปใชปฏิบัติงานมีความ
ส ะ ด ว ก  ม า ก น  อ ย
เพียงใด 
 

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอ
การดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือ
ยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานมีความ
สะดวก จึงควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ 
ในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในขอ 
i20 ไดคะแนน ๙๑.๐๐ (ต่ำสุด)  (ขั้นตอนการขอ
อน ุญาตเพ ื ่อย ืมทร ัพย ส ินของราชการ ไปใช
ปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก
มากนอยเพียงใด 

๑. จัดทำคูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏ ิบ ั ต ิ ง านระบ ุ ข ั ้ นตอนและ
แนวทางในการขอยืมทรัพยสินของ
ทางราชการตามประเภทงานดาน
ตาง ๆ ใหชัดเจน 
๒. ประชาสัมพันธคูมือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานในการขอ
ยืมทรัพยสินของทางราชการ ให
บุคลากรถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
๓ .กำช ับ ให  ผู บุ คลากรภาย ใน
หนวยงานมีการขออนุญาตในการ
ยืมทรัพยสินอยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดท่ี ๕   การแกไข
ปญหาการทุจริต 
I๒๘ (i๒๙เดิม) 
หนวยงานของทาน มี
การนำผลการประเมิน 
ITA ไปปรับปรุงการ
ทำงาน เพ่ือปองกัน
การทุจริต ใน
หนวยงาน มากนอย
เพียงใด 

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอ
การดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับเทศบาลตำบลเมืองแกลง มี
การนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน 
เพ่ือปองกันการทุจริต ในเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
ในขอ i๒๙ ท่ีไดคะแนนต่ำสุด (๙๓.๔๖) (หนวยงาน
ของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝาย
ตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไป
ปรับปรุงการทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริตใน
หนวยงาน มากนอยเพียงใด) 

นำผลการวิเคราะหการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมือง
แกลง ป ๒๕๖๕ เพื่อวางมาตรการ
หร ื อแนวทา งการพ ัฒน า เ พ่ื อ
ขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในหนวยงานใหดี
ข้ึน 

  



๑๓ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี ๗   
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 
E๑ ๐  ห น  ว ย ง า น มี
ชองทางที่ทานสามารถ
แจ ง ให ข อม ูล หรือ
ร องเร ียน ในกรณี ท่ี
พบวา มีเจ าหนาท ี ่ มี
การเรียกรับสินบนหรือ
ทุจริตตอหนาท่ี หรือไม 
 

ประเม ินการร ับร ู ของบ ุคคลภายนอกที ่ม ีตอ
หนวยงานในการดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน 
ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับ ชองทางท่ีบุคคลภายนอก
สามารถแจง ใหขอมูล หรือรองเรียน ในกรณีท่ี
พบวา มีเจาหนาที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริต
ตอหนาท่ี โดยเทศบาลตำบลเมืองแกลง ควรพัฒนา
และปรับปรุงการดำเนินการตามตัวช ี ้ว ัดที ่ 7. 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนเฉลี่ย ๘๒.๔๗ 
เปนคะแนนต่ำสุด ซ่ึงผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดท่ีมี
ผลการประเม ินต ่ำ โดยเฉพาะในขอ e10 ได
คะแนน  ๗๗.๘๔ (ต่ำสุด) (หนวยงานท่ีทานติดตอมี
ช องทางใหผู มาติดตอร องเร ียนการทุจริตของ
เจาหนาท่ีในหนวยงานหรือไม) 
 

ประเด็น ช องทางใหผ ู มาต ิดตอ
รองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีใน
หนวยงาน หนวยงานควรเผยแพร
ชองทางการรองเรียนเจาหนาท่ีของ
หนวยงาน ผานชองทางออนไลน 
(อางอิงจาก o30 (ช องทางแจง
เร ื ่ องร อง เร ียนการท ุจร ิตและ
ประพฤต ิ ม ิ ชอบ ) โดยจ ั ด ให  มี
มาตรการคุมครองและปกปดขอมูล
ผ ู แจ งเบาะแส นอกจากนี ้  ควร
เผยแพรชองทางดังกลาวในจุดท่ี
บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็น
ไดงาย เชน บริเวณจุดใหบริการ
ห ร ื อ จ ุ ด ป ร ะ ช า สั ม พ ั น ธ  ข อ ง
หนวยงาน เปนตน 

ตัวชี้วัดท่ี ๘  การ
ปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 
E๑๔หนวยงานเปด
โอกาสให
บุคคลภายนอกไดเขา
ไป มีสวนรวมปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน
ใหดีข้ึนมากนอย
เพียงใด 

ประเม ินการร ับร ู ของบ ุคคลภายนอกที ่ม ีตอ
หนวยงานในการดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน 
ในประเด ็นที ่ เก ี ่ยวข องกับ การเป ดโอกาสให
บ ุคคลภายนอกไดเข าไป ม ีส วนร วมปร ับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน ขอ e๑๔ ที่ไดคะแนนต่ำสุด 
(๗๖.๘๓) (หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสให
ผูรับบริการผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขา
ไปมีสวนรวมในการปรบัปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/
การใหบริการของหนวยงานใหดีข ึ ้น มากนอย
เพียงใด) 

เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 
แล ะน ำผลกา รม ี ส  ว น ร  ว ม ไป
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดท่ี O ๑๐ 
นโยบายคุมครองขอมูล
สวนบุคคล 

นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล แสดงนโยบายคุมครองขอมูลสวน
บุคคลของหนวยงาน 
 

ตัวชี้วัดท่ี O ๓๑ 
ประกาศเจตนารมณ
นโยบาย No Gift 
Policy จากการปฏิบัติ
หนาท่ี 

ประกาศเจตนารมณนโยบาย No Gift Policy จาก
การปฏิบัติหนาท่ี 

-  จัดทำประกาศอยางเปนทางการ
ท่ีมีการลงนามโดยผูบริหารสูงสุด 
-  มีวัตถุประสงคเพื ่อประกาศวา
ตนเองและเจาหนาที่ของรัฐทุกคุน
ในหนวยงาน จะไมร ับของขวัญ 
และของกำนัลทุกชนิดในกอน/
ขณะ/หลังปฏิบัติหนาที่ ที่จะสงผล
ใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบท้ังในปจจุบันและอนาคต 

  



๑๔ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี O ๓๒ การ
สรางวัฒนธรรม No 
Gift Policy 

การสรางวัฒนธรรม No Gift 
Policy 

- กิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสรางวัฒนธรรมใหเจาหนาท่ี
ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหนาท่ี 
- กิจกรรมลักษณะการประชุม การสัมมนา เพ่ือถายทอด
หรือมอบนโยบายหรือเสริมสรางความรูความเขาใจ 

ตัวชี้วัดท่ี O ๓๓ 
รายงานผลตาม
นโยบาย No Gift 
Policy 

รายงานผลตามนโยบาย No 
Gift Policy 

- แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No 
Gift Policy จากการปฏิบัติหนาท่ี 
- เปนรายงานรอบ ๖ เดือนของป พ.ศ.๒๕๖๖ 

ตัวชี้วัดท่ี O ๓๙ 
ประมวลจริยธรรม
สำหรับเจาหนาท่ีของ
รัฐ 

ประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจาหนาท่ีของรัฐ 

 แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาท่ีของรัฐ*  
 แสดงขอกำหนดจริยธรรม* (ถามี) เพื่อกำหนดเปน
หลักเกณฑในการปฏิบัติตน ของเจาหนาท่ีของหนวยงาน  
* กรณีประมวลจริยธรรมจะตองดำเนินการโดยองคกร
กลางบริหารงานบุคคลที ่ร ับผิดชอบ กรณีขอกำหนด
จริยธรรมจะตองดำเนินการโดยหนวยงานเอง 
 

ตัวชี้วัดท่ี O ๔๐ การ
ขับเคลื่อนจริยธรรม 

การขับเคลื่อนจริยธรรม  แสดงผลการเสริมสรางมาตรฐานทางจริยธรรมใหแก
เจาหนาที่ของหนวยงาน อยางนอยประกอบดวย (1) การ
จัดตั ้งทีมใหคำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือ
คณะทำงานขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม (2) การจัดทำแนว
ปฏ ิบ ัติ Dos & Don’ts เพ ื ่อลดความส ับสนเก ี ่ยว กับ
พฤติกรรมสีเทา และเปนแนวทางในการประพฤติตนทาง
จริยธรรม (3) การฝกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระดาน
จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ในหลักสูตร หรือกิจกรรม
เสริมสราง/สงเสริมจริยธรรมของหนวยงาน  

ตัวชี้วัดท่ี O ๔๑ การ
ประเมินจริยธรรม 
เจาหนาท่ีของรัฐ 

การประ เม ิ นจ ร ิ ย ธ ร รม 
เจาหนาท่ีของรัฐ 

 แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใชใน
กระบวนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล กระบวนการใด
กระบวนการหนึ่ง  
 แสดงการกำหนดให ม ี การนำผลการประเ มิน
พฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช ประกอบการพิจารณาใน
หลักเกณฑบร ิหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใด 
กระบวนการหนึ่ง  

 

 

 

 



๑๕ 
 

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
ของเทศบาลตำบลเมอืงแกลง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

 

มาตรการ/แนวทางการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน 
เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คือการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ใหดีขึ ้น จากการ

พิจารณาตามผลการวิเคราะหการประเมิน ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง พบวา 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) มีคะแนนต่ำสุด (รอยละ ๘๓.๙๙) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวน
เสียภายใน (IIT) มีคะแนนอยูในลำดับถัดมา (รอยละ 9๕.๓๗) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) มีคะแนนสูงสุด 
(รอยละ ๑๐๐.๐๐) ถือเปนประเด็นสำคัญที่หนวยงานตองดำเนินการปรับปรุงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแสดง
เจตนารมณในการปองปรามการทุจริตอยางเปนรูปธรรม และยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ใหดีขึ้น โดยกำหนด
มาตรการ/แนวทางการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต ดังนี้ 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

การกำหนดข้ันตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาใน
การ

ดำเนินการ 

แนวทางการกำกับติดตามผลให
นำไปสูการปฏิบัติและการ

รายงานผล 
๑. การเพ่ิมคุณภาพ
การใหบริการ 

1. มอบหมายให

พนักงานจัดทำหรือ

ปรับปรุงคูมือหรือ

มาตรฐานการใหบริการ 

๒. สงเสริมใหบุคลากร
ทุกคนเนนการใหบริการ
ประชาชน ตามวิธี
ข้ันตอนการใหบริการ 
หรือการติดตออยางไร 
อยางเปนธรรม 

ทุกกอง เดือน ต.ค. 6๕ - 
ก.ย. 6๖ 

1. คูมือการใหบริการประชาชน

หรือคูมือแนวทางการปฏิบัติท่ี

ผูรับบริการหรือผูมาติดตอกับ

หนวยงานใชเปนขอมูลในการ

ขอรับบริการหรือติดตอกับ

หนวยงาน 

๒. การเปดเผยคูมือการใหบริการ

ประชาชน หรือคูมือแนวทางการ

ปฏิบัติท่ีผูรับบริการหรือผูมาติดตอ

กับหนวยงานใชเปนขอมูลในการ

ขอรับบริการหรือติดตอกับ

หนวยงาน อยางนอย ๑ คูมือ 

๒.มาตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

จัดทำประกาศนโยบาย

การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เดือน ต.ค. 6๕ - 
ก.ย. 6๖ 

๑. ประกาศนโยบายการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

๒. การดำเนินการตามนโยบายการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  



๑๖ 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

การกำหนดข้ันตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ในการ

ดำเนินการ 

แนวทางการกำกับติดตาม
ผลใหนำไปสูการปฏิบัติและ
การรายงานผล 

๓. มาตรการพัฒนา
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในการ
ยืมทรัพยสินของ
ทางราชการ 

1. มอบหมายใหพนักงาน

จัดทำคูมือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน ข้ันตอนและ

แนวทางในการขอยืม

ทรัพยสินของทางราชการตาม

ประเภทงานดาน  ตาง ๆ ให

ชัดเจน 

2. สงเสริมใหบุคลากรทุกคน

ตระหนักในภาระความ

รับผิดชอบตอตำแหนงและ

หนาท่ีของตนเอง 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เดือน ต.ค. 6๕ 
- ก.ย. 6๖ 

๑. แสดงคูมือหรือมาตรฐาน

การปฏิบัติงานขั ้นตอนและ

แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ข อ ยื ม

ทรัพยสินของทางราชการ  

๒. ประชาสัมพันธคูมือหรือ

มาตรฐานการปฏิบัติงานใน

การขอยืมทรัพยสินของทาง

ราชการ ใหบุคลากรถือปฏิบัติ

อยางเครงครัด 

๓. กำชับใหผูบคุลากรภายใน
หนวยงานมีการขออนุญาตใน
การยืมทรัพยสินอยางถูกตอง 

๔. มาตรการ
ยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
ในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1. จัดใหมีการประชุมชี้แจง

แนวทางและหลักเกณฑ การ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency 

Assessment – ITA) ซ่ึง

ผูบริหาร/ บุคลากรของ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ตอง

ศึกษาและทำความเขาใจใน

การประเมิน ITA ไดแก 

1) ITA คืออะไร  

2) ความสำคัญของการ

ประเมิน  

3) ประโยชนของการประเมิน 

ITA 

4) หลักเกณฑการประเมิน  

สำนัก

ปลัดเทศบาล  

เดือน ต.ค. 6๕ 
- ก.ย. 6๖ 

1. ประชุมติดตามผลการ

ทำงาน 

2. รายงานการวิเคราะหผล

การประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดำเนิน

ของเทศบาลตำบล เมืองแก

ลงปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

3. การดำเนินการตาม

มาตรการหรือแนวทางการ

พัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนการ

สงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงานใหดี

ข้ึน 



๑๗ 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

การกำหนดข้ันตอนหรือ

วิธีการปฏิบัติ 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาใน
การดำเนนิการ 

แนวทางการกำกับติดตาม

ผลใหนำไปสูการปฏิบัติและ

การรายงานผล 

    5) ปฏิทินการประเมิน 

2. แต งตั้ งคณะทำงานเ พ่ื อ

สนับสนุน/สงเสริมการยกระดับ

ผลการประเมิน ITA 

3. จัดทำรายงานการ

วิเคราะหผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสใน

การดำเนินของเทศบาลตำบล

เมืองแกลงในปงบประมาณ

พ.ศ. 256๕ ใหครบถวน

สมบูรณทุกประเด็นคำถาม 

   

๕. มาตรการ
เผยแพร
ประชาสัมพันธ ชอง
ทางการรองเรียน
การทุจริตของ
เจาหนาท่ี 

๑ .  ประชาส ั มพ ั น ธ   และ

เผยแพรชองทางใหผูมาติดตอ

ร  อ ง เ ร ี ยนการท ุ จ ร ิ ต ของ

เจาหนาที ่ในหนวยงานผาน

ช องทางออนไลน  จ ัดให  มี

มาตรการคุมครองและปกปด

ขอมูลผูแจงเบาะแส  

๒. เผยแพรชองทางดังกลาว

ใ น จ ุ ด ท ี ่ บ ุ ค ค ล ภ า ยนอก 

สามารถสังเกตเห็นไดงาย เชน 

บริเวณจุดใหบริการหรือจุด

ประชาสัมพันธของหนวยงาน 

เปนตน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เดือน ต.ค. 6๕ 
- ก.ย. 6๖ 

๑.ประชาสัมพันธ  เผยแพร

ชองทางแจงเรื ่องรองเร ียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผานชองทางออนไลนจัดใหมี

มาตรการคุมครองและปกปด

ขอมูลผูแจงเบาะแส  

๒. เผยแพรชองทางแจงเรื่อง

รองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ในจุดท่ี

บุคคลภายนอก สามารถ

สังเกตเห็นไดงาย เชน บริเวณ

จุดใหบริการหรือจุด

ประชาสัมพันธของหนวยงาน 

เปนตน 

๓. รายงานผลการดำเนินการ 

  



๑๘ 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

การกำหนดข ั ้ นตอนหรื อ

วิธีการปฏิบัติ 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ 

แนวทางการกำกับติดตาม

ผลใหนำไปสูการปฏิบัติ

และการรายงานผล 

๖. มาตรการ
สงเสริมการมีสวน
รวม 

๑.  จ ัดประชาคมเพ ื ่ อ เปด

โอกาสใหประชาชนในชุมชม 

เ ข  า ไปม ี ส  ว นร  วม ในการ

ป ร ั บ ป ร ุ ง พ ั ฒ น า ก า ร

ดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงาน ผานการจัดทำแผน

ชุมชน/แผนพัฒนาเทศบาล 

สำนัก
ปลัดเทศบาล/

กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ 

เดือน ต.ค. 6๕ - 
ก.ย. 6๖ 

รายงานผลการเปดโอกาส

ใหประชาชนไดมีสวนรวมใน

การดำเนินงานตามภารกิจ

ของเทศบาล 

๗. มาตรการ
คุมครองขอมูลสวน
บุคคล 

จัดทำนโยบายคุมครองขอมูล
สวนบุคคลและเผยแพร
ประชาสัมพันธ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เดือน ต.ค. 6๕ - 
ก.ย. 6๖ 

๑.ประกาศนโยบายคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล 

๒.เผยแพรประชาสัมพันธ

นโยบายคุมครองขอมูลสวน

บุคคลของหนวยงาน 

 
๘. มาตรการแสดง
เจตนารมณ
นโยบาย No Gift 
Policy จากการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

จัดทำประกาศเจตนารมณ
นโยบาย No Gift Policy จาก
การปฏิบัติหนาท่ี/
ประชาสัมพันธ  
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เดือน ต.ค. 6๕ - 
ก.ย. 6๖ 

๑. จัดทำประกาศ

เจตนารมณนโยบาย No 

Gift Policy จากการปฏิบัติ

หนาท่ี 

๒. เผยแพรประชาสัมพันธ

ประกาศเจตนารมณ

นโยบาย No Gift Policy 

จากการปฏิบัติหนาท่ี 

๙. มาตรการสราง
วัฒนธรรม No Gift 
Policy 

๑.ประชุมมอบนโยบาย  No 
Gift Policy  
๒. ผูบริหาร/เจาหนาท่ีของรัฐ 

รวมทำกิจกรรมปลุกจิตสำนึก 

สรางวัฒนธรรมองคกรให

เจาหนาท่ีของรัฐทุกคน  

ปฏิเสธการรับของขวัญและ

ของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ 

กอน/หลังปฏิบัติหนาท่ี  

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เดือน ต.ค. 6๕ - 
ก.ย. 6๖ 

-  ร า ย ง า น ก า ร ด ำ เ นิ น

กิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือ

สรางวัฒนธรรมใหเจาหนาท่ี

ใ น ก า ร ป ฏ ิ เ ส ธ  ก า ร รั บ

ของขวัญและของกำนัลทุก

ชนิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 

  



๑๙ 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

การกำหนดข้ันตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ 

แนวทางการกำกับติดตาม

ผลใหนำไปสู การปฏิบัติ

และการรายงานผล 

๑๐. มาตรการ
ประเมินผลและ
รายงานผลนโยบาย 
No Gift Policy 

1. แจงกองตาง ๆ เพ่ือ
รายงานการรับของขวัญและ
ของกำนัลตามนโยบาย  No 
Gift Policy จากการปฏิบัติ
หนาท่ี 

๒. สำนักปลัดเทศบาล 
รวบรวมรายงานผลตาม
นโยบาย No Gift Policy ทุก
รอบ ๖ เดือน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล/

ทุกกอง 

เดือน ต.ค. 6๕ - 
ก.ย. 6๖ 

- รายงานการประเมินและ

ผลตามนโยบาย No Gift 

Policy จ า ก ก า ร ป ฏ ิ บ ั ติ

หนาท่ี 

- รายงานรอบ ๖ เดือนของ

ป พ.ศ.๒๕๖๖ 

 

๑๑. มาตรการ
แสดงประมวล
จริยธรรมสำหรับ
เจาหนาท่ีของรัฐ 

ดำเนินการประกาศประมวล
จริยธรรมผูบริหารทองถ่ิน  /
ประมวลจริยธรรมพนักงาน
สวนทองถ่ิน/ประมวล
จริยธรรมสมาชิกสภาทองถ่ิน   

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เดือน ต.ค. 6๕ - 
ก.ย. 6๖ 

เผยแพร ประชาส ัมพ ันธ

ประมวลจริยธรรมสำหรับ

เจาหนาที ่ของรัฐประกอบ 

ดวย 

๑ . ป ร ะ ม ว ล จ ร ิ ย ธ ร ร ม

ผูบริหารทองถ่ิน   

๒.ประมวลจริยธรรมสมาชิก

สภาทองถ่ิน   

๓ . ป ร ะ ม ว ล จ ร ิ ย ธ ร ร ม

พนักงานสวนทองถ่ิน  

๑๒.มาตรการ
ขับเคลื่อนจริยธรรม 

(1) ออกคำส ั ่ งคณะทำงาน

ขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม  

(2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos 

& Don’ts เพ่ือลดความสับสน

เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และ

เปนแนวทางในการประพฤติ

ตนทางจริยธรรม  

(3) จัดประชุม/กิจกรรมชี้แจง

สอดแทรกสาระดานจริยธรรม

ของเจาหนาท่ีของรัฐ กิจกรรม  

 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เดือน ต.ค. 6๕ - 
ก.ย. 6๖ 

ผลการเสริมสรางมาตรฐาน

ท า ง จ ร ิ ย ธ ร ร ม ใ ห  แ ก

เจ าหนาท ี ่ของหนวยงาน 

อยางนอยประกอบดวย  

(1) ค ำ ส ั ่ ง ค ณ ะ ท ำ ง า น

ขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม  

(2) แ น ว ป ฏ ิ บ ั ติ  Dos & 

Don’ts เพื่อลดความสับสน

เกี ่ยวกับพฤติกรรมส ี เทา 

และเป นแนวทางในการ

ประพฤติตนทางจรยิธรรม  



๒๐ 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

การกำหนดข ั ้ นตอนหรื อ

วิธีการปฏิบัติ 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ 

แนวทางการกำกับติดตาม

ผลใหนำไปสู การปฏิบัติ

และการรายงานผล 

 เสริมสราง/สงเสริมจริยธรรม

ของหนวยงาน 

  (3) ป ร ะ ช ุ ม / ก ิ จ ก ร ร ม

ส อ ด แ ท ร ก ส า ร ะ ด  า น

จริยธรรมของเจาหนาที่ของ

รัฐในกิจกรรมเสริมสราง/

ส  ง เ ส ร ิ มจ ร ิ ย ธ ร รมของ

หนวยงาน 

๑๓. มาตรการ
ประเมินจริยธรรม 
เจาหนาท่ีของรัฐ 
 
 
 

จัดทำรายงานผลการนำการ
ประเมินจริยธรรมไปใชใน
กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
1. ข้ันตอนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีไดนำผล
การประเมินพฤติกรรมไปใช
ประกอบการดำเนินงาน
ข้ันตอนการบริหารทรัพยากร
บุคคล  
2. รายละเอียดการประเมิน
พฤติกรรมทางจรยิธรรมท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานทาง
จริยธรรม หรือประมวล
จริยธรรม หรือขอกำหนด
จริยธรรม หรือพฤติกรรมท่ี
ควรกระทำและไมควรกระทำ 
(Dos & Don’ts)  

3. สรุปผลการดำเนินการ
ประเมินพฤติกรรมทาง
จริยธรรม  
4. รายละเอียดการนำผลการ
ประเมินพฤติกรรมทาง
จริยธรรมไปใชในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

5. ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เดือน ต.ค. 6๕ - 
ก.ย. 6๖ 

-  ร า ย ง า น ก า ร น ำ ก า ร

ประเมินจริยธรรมไปใชใน

ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ร ิ ห า ร 

ท ร ั พ ย า ก ร บ ุ ค ค ล 

กระบวนการใดกระบวนการ

หนึ่ง  

-  การนำผลการประเมิน

พฤติกรรมทางจริยธรรมไป

ใชประกอบ การพิจารณาใน

หลักเกณฑบริหารทรัพยากร

บ ุ คคล  กระบวนกา ร ใด

กระบวน การหนึ่ง  

 

 


