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คำนำ 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 

  รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในรอบปีที่
ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึง
ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

  ในการนี้ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้ จะสามารถยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาธิบาล (Good Governance) สะท้อนถึงภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงาน 
และส่งผลการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)          ของประเทศ
ไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล  
 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ 
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  
3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้ 
หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี  
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ
ดำเนินงานที่มุ ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  

 

เพ ื ่อให ้การประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสของหน ่วยงานภาคร ัฐ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา จึง
ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในปี
ที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึง
ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  
 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา  
(ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2565)  

 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 98.36 คะแนน อยู่ในระดับ AA มีรายละเอียดดังนี้  

 

 



 
 

เมื่อพิจารณาพบว่า  
- คะแนนอันดับสูงที่สุด เท่ากับ 100.00 คะแนน ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่, การใช้อำนาจ, การใช้

ทรัพย์สินของราชการ, การแก้ไขปัญหาการทุจริต และการป้องกันการทุจริต  
- อันดับรองลงมา ได้คะแนนเท่ากับ 99.61 คะแนน คือ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 
- และตัวชี้วัดที ่ได้คะแนนน้อยที ่สุดในปี พ.ศ.  2565 คือ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน 

95.79 คะแนน 
 

จากข้อมูล สามารถสรุปได้ว่า.. 
 

จุดแข็งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา คือ การปฏิบัติ
หน้าที่, การใช้อำนาจ, การใช้ทรัพย์สินของราชการ, การแก้ไขปัญหาการทุจริต และการป้องกันการทุจริต 

 
และจุดอ่อนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบล เกษตรพัฒนา คือ 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า 97) มีดังนี ้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่   
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ     
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ  
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 



3.2 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า 97)     
มีดังนี ้  
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน    
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

 
4. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมและบรรลุค่าเป้าหมายซึ่งสอดคล้องและ
เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมาย
หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ที ่ 98.36 
คะแนน  

4.1 การประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผ ู ้ม ีส ่วนได ้เส ียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2565) 
 

คะแนนภาพรวมการประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 
2565 ได้คะแนนรวม 99.92 ซ่ึงอยู่ในระดับที่หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้ และควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 

4.2 การประเมินตามแบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2565)  
 

คะแนนภาพรวมการประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน EIT ข้อมูลมาจากระบบ ITAS            
ปี 2565 ได้คะแนนรวม 96.28 อยู่ในระดับที่หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้ และควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 

4.3 การประเม ินตามแบบตรวจการ เป ิด เผยข ้อม ูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2565)  
คะแนนภาพรวมการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ข้อมูลมาจากระบบ 

ITAS ปี 2565 ได้คะแนนรวม 98.75 อยู่ในระดับที่หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้ และควรส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 

ตามตัวช้ีวัดที่กำหนดเป็นกรอบเพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
นางสาวฑิภญาดา  พ่ีพานิช 

นิติกรปฏิบัติการ 
ผู้รับผิดชอบ งาน ITA 

 
 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ/ 
คะแนน (%) 

กำหนดคะแนน
ตัวช้ีวัด %  
(2565) 

ผลการประเมนิฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2564 2565 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. การปฏิบัติในหน้าที่ 100.00 100.00 95.00   
2. การใช้งบประมาณ 97.69 99.61 95.00   
3. การใช้อำนาจ 99.54 100.00 95.00   
4. การใช้ทรพัย์สินของราชการ 100.00 100.00 95.00   
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100.00 100.00 95.00   
6. คุณภาพการดำเนินงาน 99.26 97.00 95.00   
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 99.49 95.79 95.00   
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 99.42 96.06 95.00   
9. การเปิดเผยข้อมูล 87.42 97.50 95.00   
10. การป้องกันการทุจริต 87.50 100.00 95.00   

 

จากผลคะแนนของการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถสรุปผลและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ด้าน IIT  มีตัวช้ีวัด 5 รายการ ดังนี้                     คะแนนที่ได ้
            1. การปฏิบัติหน้าที่                      100.00% 
            2. การใช้งบประมาณ                   99.61% 
            3. การใช้อำนาจ                          100.00% 
            4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ      100.00%     
            5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต          100.00% 

สำนักงาน ป.ป.ช. ให้คำนิยามของ IIT ว่า หมายถึง บุคลากรในหน่วยงานตั้งแต่ระดับผู้บริหาร 
ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ/พนักงาน  ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมา
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี   
 

ด้าน EIT มีตัวช้ีวัด 3 รายการ ดังนี้   ได้คะแนน 
                1. คุณภาพการดำเนินงาน            97.00% 
                2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร           95.79% 
                3. การปรับปรุงการทำงาน            96.06% 

สำนักงาน ป.ป.ช. ให้คำนิยามของ EIT ว่า หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ
หน่วยงานของรัฐอ่ืน ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

 



ด้าน OIT  มีตัวช้ีวัด 2 รายการ ดังนี้   ได้คะแนน 
                 1. การเปิดเผยข้อมูล                   97.50% 

- ข้อมูลพ้ืนฐาน 
- การบริหารงาน 
- การบริหารเงินงบประมาณ 
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- การส่งเสริมความโปร่งใส 

                 2. การป้องกันการทุจริต                     100.00%  
- การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
- มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 

สำนักงาน ป.ป.ช. ให้คำนิยามของ OIT ว่า หมายถึง หน่วยงาน (เว็บไซต์ของหน่วยงาน)  
สำหรับด้าน OIT พบว่า มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 95 คะแนนขึ้นไป คือ ซึ่งสะท้อนการ

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
       การประเมินตามแบบ IIT แบบ EIT และแบบ OIT พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ
ที่หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้ และควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
ตารางเปรียบเทียบคะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, 2564 และ 2565 
และการกำหนดตัวชี้ในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการรองรับการประเมินของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา 

 

 
ตัวช้ีวัด 

 

คะแนน % 
(2563) 

 

คะแนน % 
(2564) 

กำหนดคะแนน
ตัวช้ีวัด %  
(2565)  

 

คะแนน % 
(2565) 

กำหนดคะแนน
ตัวชีวั้ด %  
(2566) 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 93.06 100.00 95.00 100.00 95.00 
2. การใช้งบประมาณ 88.29 97.69 95.00 99.61 95.00 
3. การใช้อำนาจ 89.73 99.54 95.00 100.00 95.00 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 87.12 100.00 95.00 100.00 95.00 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.45 100.00 95.00 100.00 95.00 
6. คุณภาพการดำเนินงาน 97.93 99.26 95.00 97.00 95.00 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 98.30 99.49 95.00 95.79 95.00 
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 97.88 99.42 95.00 96.06 95.00 
9. การเปิดเผยข้อมูล 79.92 87.42 95.00 97.50 95.00 
10. การป้องกันการทุจริต 75.00 87.50 95.00 100.00 95.00 

 
 
 

 
 



 
ตารางแสดงข้อมูลคะแนนที่ได้รับการประเมินเปรียบเทียบ 

กบัเกณฑร์ะดับผลการประเมิน ที่ ปปช. กำหนด 
 

 เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับ
ระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100.00 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 
 

หมายเหตุ : 
กรณีหน่วยงานดำเนินการได้ไม่ครบถ้วนตามขั้นตอน หรือตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการประเมินของ

หนว่ยงานจะแสดงสัญลักษณ์ “*” ซ่ึงจะสะท้อนให้เห็นว่าเป็นผลการประเมินจากข้อมูลที่หน่วยงานดำเนินการได้
ไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด 

 

 
ตัวช้ีวัด 

 
คะแนนที่ได ้

ผลการประเมินฯ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

 
หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
แบบวัด IIT   
เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในเกี่ยวกับ 
1. การปฏิบัติหน้าที่  
2. การใช้งบประมาณ                  
3. การใช้อำนาจ                         
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ    
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 
 
 

100.00 
99.61 

100.00 
100.00 
100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สำหรับด้าน IIT เป็นการประเมินการ
ร ับร ู ้ของบุคลากรภายใน ผลการ
ประเมิน พบว่า บุคลากรภายใน รับรู้
ในเรื ่อง การปฏิบัติหน้าที่ , การใช้
อำนาจ, การใช้งบประมาณ,การใช้
ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต อยู่ในระดับที่ผ่าน
เกณฑก์ารประเมินที่ ปปช. กำหนด 

แบบวัด EIT 
ผลการประเมินมาจากความคิดเห็นของ
บุคคล นิต ิบ ุคคล บริษัทเอกชน หรือ 
หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่มารับบริการ
จากเทศบาลฯ 
1. คุณภาพการดำเนินงาน 
2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
3. การปรับปรุงการทำงาน  

 
 
 
 
 

97.00 
95.79 
96.06 

 
 
 
 
 
 
 
                  

 
 
 
 
 
 

สำหรับด้าน EIT เป็นการประเมินการ
รับรู ้ของบุคลากรภายนอก ผลการ
ประเมิน พบว่า อยู ่ในระดับที ่ผ่าน
เกณฑก์ารประเมินที่ ปปช. กำหนด 



 
ตัวช้ีวัด 

 
คะแนนที่ได ้

ผลการประเมินฯ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

 
หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
แบบวัด OIT 
หน่วยงาน (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
มีตัวช้ีวัด 2 รายการ ดังนี้         
1. การเปิดเผยข้อมูล                     
- ข้อมูลพื้นฐาน 
- การบริหารงาน 
- การบริหารเงินงบประมาณ 
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- การส่งเสริมความโปร่งใส 
2. การป้องกันการทุจริต 
- การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
- มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

 
 
 

97.50 
 
 
 
 
 

100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สำหรับด้าน OIT เป็นการเปิดเผย
ข้อมูลของเทศบาลฯ ผ่านเว็ปไซต์
หลัก และสื ่อโซเชียล (Social) ผล
การประเมินแม้ว ่าจะผ่านเกณฑ์ที่ 
ปปช.กำหนด แต่ยังมีข้อย่อยท่ีไม่ผ่าน
เกณฑ์ และต้องปรับปรุง คือ 
O11 รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน : 
หน่วยงานไม่ได้เปิดเผยรายงานการ
กำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 
รอบ 6 เด ือนภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

 
ข้อเสนอแนะจากสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ปปช. 
     เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมและบรรลุค่าเป้าหมายซึ่งสอดคล้องและ
เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีเป้าหมาย
หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ที ่ 98.36 
คะแนน 
 

การดำเนินการตามแบบวัด IIT ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ตัวชี้วัด
ที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควร
พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในข้อดังต่อไปนี้ 

ข้อ I7 หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี (อ้างอิงจาก o18) โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากร
ภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าว
ประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง 
ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

 

การประเมินตามแบบวัด EIT หน่วยงานได้มีการดำเนินการตามตัวชี ้ว ัดที ่ 6 คุณภาพการ
ดำเนินงาน ที่ดีเยี่ยมควรรักษามาตรฐานไว้ นอกจากนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้ วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผล
การประเมินต่ำ โดยเฉพาะในข้อดังต่อไปนี้ 

ข้อ E1 หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก o13) หรือ
การให้บริการ (อ้างอิงจาก o14) โดยระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน หรืออาจจัดทำข้อมูล
ดังกล่าวเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ 



เป็นต้น จากนั้นประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ให้ บุคคลภายนอก ได้รับทราบผ่านทางเครือข่ ายออนไลน์ หรือ
ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป  

ข้อ E2 หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้
ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-
Service (อ้างอิงจาก o17) เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุ
ขั้นตอนการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (อ้างอิงจาก o14)  โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อ
รูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากร
ภายในหน่วยงาน ได้รับทราบใน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

ข้อ E5 หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก o33) ผ่านการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้ง 
หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก o8) โดยมีลักษณะเป็นการ
สื่อสารสองทาง นอกจากนี้ หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (อ้างอิงจาก o32) 
ด้วย 

 

การประเมินตามแบบวัด OIT เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ควรพัฒนาและปรับปรุงการ
ดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน) 
ข้อ O11 เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้เปิดเผยรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปรีอบ 

6 เดือนภายในระยะเวลาที่กำหนด 
- หน่วยงานต้องแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ  o10 

โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียด อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 
ทั้งนี้ ต้องระบุข้อมูลให้ชัดเจนว่าเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 
 

5. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

 

มาตรการ 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
ขั้นตอน / 

วิธีการปฏิบัติ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

การกำกับ 
ติดตาม 

มาตรการเผยแพร่ 
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

จ ัดให ้ม ีช ่องทางในการบร ิการ ข ้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา ๙ ของ พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  และ
ข้อมูลที ่ต ้องเปิดเผยต่อสาธารณะ ตาม
แนวทางที ่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และช่องทางอื่น
ตามความเหมาะสม เพื่อให ้ประชาชน
สามารถตรวจสอบ  และสืบค้นข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ได้อย่างสะดวก 
และรวดเร็ว 

1. ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบจ ัดให ้ม ีการ
เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็ปไซต์หลัก
ของหน ่วยงานตามแนวทางที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เช่น 
Website, Facebook เป็นต้น  
2. ผู ้รับผิดชอบต้องดำเนินการ
ต ิดตามและตรวจสอบข ้อมูล
ข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน 

สำนักปลัด รายงานผลการ 
ดำเนินงานตาม 

มาตรการ 



 

มาตรการ 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
ขั้นตอน / 

วิธีการปฏิบัติ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

การกำกับ
ติดตาม 

มาตรการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์
แผนการใช ้ จ ่ า ย
งบประมาณ 

- จัดให้มีการประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำป ีให ้แก ่บ ุคลากร
ภายในหน่วยงาน 

- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการ
สรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าว
ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 

- เผยแพร ่ข ้อม ูลบนเว ็บไซต ์หล ักของ
หน่วยงาน และช่องทางอื ่นตามความ
เหมาะสม เพื่ อ ใ ห้บ ุ คลากรภายใน
หน ่ วยงานหร ื อประชาชนสามารถ
ตรวจสอบ และสืบค้นข้อมูลที ่ถ ูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย ได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็ว 

1. ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบจ ัดให ้ม ีการ
เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็ปไซต์หลัก
ของหน ่วยงานตามแนวทางที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เช่น 
Website, Facebook เป็นต้น  
2. ผู ้รับผิดชอบต้องดำเนินการ
ต ิดตามและตรวจสอบข ้อมูล
ข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน 

กองคลัง รายงานผลการ 
ดำเนินงานตาม 

มาตรการ 

 
 
 
       ลงชื่อ       ผู้จัดทำ 
              (นางสาวฑิภญาดา  พ่ีพานิช) 
               ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 


