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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency  Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวัดให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน  าข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมทั งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวม ทั งสะท้อนถึงความตั งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governanc) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั งในระดับชาติและ
ระดับสากล 

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี  ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี วัดทั ง 10 ตัวชี วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) 
การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) 
คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล 
และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภาย (Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External)  และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  (Open Data)  ซึ่งผลคะแนนครั งนี จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักปลัด เทศบาลต าบลปงยางคก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั งนี จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ  คือ ได้มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index:CPI)  ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ นต่อไป 

 

 

ส านักปลัด  เทศบาลต าบลปงยางคก  
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1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้

พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  
Assessment-ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานใน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปงยางคก  

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปงยางคก โดย
ภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.51  คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ระดับ B ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

คะแนนสูงสุดรายตัวชี วัด 

อันดับ ตัวชี วัด คะแนน 
1 ตัวชี วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 92.78 
2 ตัวชี วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 87.72 
3 ตัวชี วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 85.18 
4 ตัวชี วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 80.38 
5 ตัวชี วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 80.32 
6 ตัวชี วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.82 
7 ตัวชี วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 75.36 
8 ตัวชี วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.15 
9 ตัวชี วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 72.72 
10 ตัวชี วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 50.00 

 

สรุปได้ว่า  จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 92.78  คือตัวชี วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ส่วน
ที่ต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ า คือ ตัวชี วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต  คุณภาพการด าเนินงานเท่ากับ
ร้อยละ 50.00 
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3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
     1. ด้าน IIT คะแนนรวม 78.06   
      

ข้อ ด้าน/ประเด็นค าถาม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการวิเคราะห์ 

การ
ด าเนินการ แก้ไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน 

1 ด้านการปฏิบัติหน้าที่  78.06     
I1 บุคลการในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มา

ติดต่อเป็นไปตามขั นตอนที่ก าหนด เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด มากน้อยเพียงใด 

76.05 √    

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มา
ติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียม
กันมากน้อยเพียงใด 

79.77 √    

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน มุ่ง
ผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกับงานมากว่าธุระส่วนตัว 
พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง อย่างไร 

72.66 √    

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน 
ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การับ
ความบันเทิงจากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การ
อนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการอ่ืน  หรือไม่ 

100   √  

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาส
ต่างๆ โดยปกติตามขนมธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจ
ค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การับความบันเทิง เป็นต้น 
หรือไม่  

100   √  

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความ
สะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบ
แทนในอนาคต หรือไม่ 

97.85   √  

 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปงยางคก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ข้อ ด้าน/ประเด็นค าถาม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการวิเคราะห์ 

การ
ด าเนินการ แก้ไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน 

2. ด้านการใช้งบประมาณ 75.36     
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของ

หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 
63.65 √    

I8 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง ความคุ้มค่า 
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั งไว้ มากน้อย
เพียงใด 

73.39 √    

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

90.35   √  

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ 
เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
มากน้อยเพียงใด 

93.55   √  

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการ
ตรวจรับพัสดุในลักษณะ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เอื อประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด  

70.47 √    

I12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น สอบถาม ทักท้วง 
ร้องเรียน มากน้อยเพียงใด 

60.78 √    

3. ด้านการใช้อ านาจ 80.32     
I13 ท่านได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มาก

น้อยเพียงใด 
68.03 √    

I14 ท่านได้รับประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

64.77 √    

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

64.77 √    

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

94.68   √  

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมี
ความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

96.81   √  

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะถูก
แทรกแซงจากผู้มีอ านาจ มีการซื อขายต าแหน่ง หรือเอื อ
ประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

92.87   √  
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ข้อ ด้าน/ประเด็นค าถาม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการวิเคราะห์ 

การ
ด าเนินการ แก้ไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน 

4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.15     
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ 

ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

96.81   √  

I20 ขั นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน ไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

65.81 √    

I21 ถ้าต้องมีการยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากร
ในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

67.90 √    

I22 บุคลากรภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

83.90  √   

I23 ท่านรู้แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด  

62.55 √    

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  มากน้อยเพียงใด 

67.94 √    

5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 72.72     
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ กับการ

ต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
72.26 √    

I26 หน่วยงานของท่านมีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
หรอืไม่ 

93.55   √  

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข  มาก
น้อยเพียงใด 

65.81 √    

I28 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการ เฝ้าระวังการทุจริต 
ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต ใน
หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

67.94 √    

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

69.06 √    
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ข้อ ด้าน/ประเด็นค าถาม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการวิเคราะห์ 

การ
ด าเนินการ แก้ไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ นในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 
สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการ
อย่างตรงไปตรงมา มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง  อย่างไร 

67.70 √    

 
2. ด้าน EIT คะแนนรวม 81.79   

ข้อ ด้าน/ประเด็นค าถาม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการวิเคราะห์ 

การ
ด าเนินการ แก้ไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน 

6. ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 85.18     
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่

ท่าน เป็นไปตามขั นตอนที่ก าหนด และเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด มากน้อยเพียงใด 

81.98  √   

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน กับผู้มาติดต่อท่านอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย
เพียงใด 

84.97  √   

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

79.79 √    

E4 ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การ
ให้ความบันเทิง เป็นต้น เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

98.99   √  

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด  

80.00  √   
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ข้อ ด้าน/ประเด็นค าถาม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการวิเคราะห์ 

การ
ด าเนินการ แก้ไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน 

7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.82     
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ เข้าถึงง่าย ไม่

ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย มากน้อยเพียงใด 
80.45  √   

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

70.79 √    

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการหรือไม่ 

84.85  √   

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี แจงและตอบค าถาม เมื่อมีกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

81.00  √   

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่  

81.82  √   

8. ด้านการปรับปรุงการท างาน  80.38     
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ

การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ นมากน้อยเพียงใด 
78.00 √    

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ น มากน้อยเพียงใด 

79.00 √    

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ น
หรือไม่ 

90.91   √  

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้เสีย เจ้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ น มากน้อย
เพียงใด 

72.97 √    

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสขึ น มากน้อยเพียงใด 

81.00  √   
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3. ด้าน OIT คะแนนรวม 71.39 

ข้อ ด้าน/ประเด็นค าถาม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการวิเคราะห์ 

หมายเหตุ แก้ไข พัฒนา รักษา
มาตรฐาน 

9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
ตัวช้ีวัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
O1 โครงสร้าง 0.00 √    
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100   √  
O3 อ านาจหน้าที่ 100   √  
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  100   √  
O5 ข้อมูลการติดต่อ 100   √  
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 100   √  
ข่าวประชาสัมพันธ์  
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100   √  
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q&A 100   √  
O9 Social Network 100   √  
ตัวช้ีวัดย่อย 9.2 การบริหารงาน 
แผนการด าเนินงาน 
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 100   √  
O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 100   √  
O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 100   √  
การปฏิบัติงาน 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100   √  
การให้บริการ 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100   √  
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100   √  
O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 0 √    
O17 E-Service 0 √    
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 100   √  
O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 

6 เดือน 
100   √  

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 100   √  
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ข้อ ด้าน/ประเด็นค าถาม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการวิเคราะห์ 

หมายเหตุ แก้ไข พัฒนา รักษา
มาตรฐาน 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O21 แผนการจัดซื อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100   √  
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 100   √  
O23 สรุปผลการจัดซื อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100   √  
O24 รายงานผลการจัดซื อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  100   √  
ตัวช้ีวัดย่อย 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100   √  
O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100   √  
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100   √  
O28 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 100   √  
ตัวช้ีวัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100   √  
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100   √  
O31 ข้องมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100   √  
การเปิดโอกาสการให้มีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100   √  
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100   √  
10. ด้านการป้องกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอ่ยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 100   √  
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 0 √    
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 0 √    
O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 0 √    
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 0 √    
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100   √  
O40 รายงานการก ากับการติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต

ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
100   √  
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ข้อ ด้าน/ประเด็นค าถาม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการวิเคราะห์ 

หมายเหตุ แก้ไข พัฒนา รักษา
มาตรฐาน 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 100   √  
ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 100   √  
O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน 
0 √    
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สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของเทศบาลต าบลปงยางคก (ITAX  ประจ าปี 2564 

 
เป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปี 2564 ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ นไป
ภายในปี 2565  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของเทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง เท่ากับ 76.51 คะแนนต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ B ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี  

  ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่า
คะแนนเท่ากับ  78.06 คะแนน โดยประกอบด้วย  5 ตัวชี วัด ดังนี  
  ตัวชี วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่   มีผลคะแนนเท่ากับ    87.72 คะแนน 
  ตัวชี วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   มีผลคะแนนเท่ากับ    75.36 คะแนน 
  ตัวชี วัดที่ 3 การใช้อ านาจ   มีผลคะแนนเท่ากับ    80.32 คะแนน 
  ตัวชี วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ   มีผลคะแนนเท่ากับ    74.15 คะแนน 
  ตัวชี วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  มีผลคะแนนเท่ากับ    72.72 คะแนน 

 จากผลคะแนน พบว่าตัวชี วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีคะแนนน้อยที่สุด  ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ การให้ความส าคัญของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
จริงจัง หน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ยังขาดการน าไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 

  ผลคะแนนการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนน 
เท่ากับ 81.79 คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี วัด ดังนี  
  ตัวชี วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน   มีผลคะแนนเท่ากับ    85.18 คะแนน 
  ตัวชี วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร   มีผลคะแนนเท่ากับ    79.82 คะแนน 
  ตัวชี วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  มีผลคะแนนเท่ากับ    80.38 คะแนน 

จากผลคะแนน พบว่าตัวชี วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีคะแนนน้อยที่สุด  ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ การปรับปรุงในเรื่องการสื่อสารกับผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่เผยแพร่รวมทั ง หน่วยงานควรจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ 
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ผลคะแนนการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีผลคะแนน 
เท่ากับ 71.39 คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี วัด ดังนี  
  ตัวชี วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   มีผลคะแนนเท่ากับ    92.78 คะแนน 
  ตัวชี วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  มีผลคะแนนเท่ากับ    50.00 คะแนน 

  จากผลคะแนน พบว่าตัวชี วัดที่  10 การป้องกันการทุจริต มีคะแนนน้อยที่สุด  ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ การมีส่วนร่วมของผู้บริการ ยังไม่มีการแสดงออกที่ชัดเจน ขาด
การประเมินความเสี่ยงรวมถึงการน าความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ การเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรให้
ตระหนักถึงการป้องกันการทุจริต การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมให้มากท่ีสุด ส่วนตัวชี วัดที่ 9 ที่ต้องที่ผลคะแนนเป็น 0 ต้องท าการแก้ไข
เนื่องจากขาดข้อมูล ในเรื่อง โครงสร้างภายในหน่วยงาน รายงานผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ และ E 
Servic  

 


