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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

------------------------------ 
หลักการประเมิน  

แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานส าคัญของการประเมิน ITA  
ท่ีมาจาก “เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบ
และสามารถตรวจสอบ การด าเนินงานได้ และ“เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ภาครัฐ ท้ังเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้  
เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ 
“เปิด” ท้ัง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริม ให้หน่วยงาน ภาครัฐมีความโปร่งใสและน าไปสู่การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน  

ท้ังนี้ การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานท่ีเข้ารับ 
การประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินท่ีสูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐได้มีการ ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล     
ในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ    
และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ  
บรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (58 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามท่ี    
ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทจริตและประพฤติ      
มิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ต่อไป  

เครื่องมือในการประเมิน  
เคร่ืองมือในการประเมินประกอบด้วย   3   เคร่ืองมือ  ดังนี้  
1. แบบวั ด ก าร รั บ รู้ ข อ งผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ภาย ใน  ( Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT)  
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์     เพ่ือ

เก็บข้อมูลจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในท่ีมีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าท่ี ตัวชี้วัดการ            ใช้
งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหา
การทุจริต  

2. แบบวัดการรับรู้ ของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วน เสี ยภายนอก ( External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT)  

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานท่ี ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการ ปรับปรุงระบบการท างาน  



3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  

  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมท้ังระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยง
ไปสู่แหล่งท่ีอยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของ หน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน  2  ตัวชี้วัด 
ได้แก่  ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย  5  ตัวชี้วัดย่อย  ได้แก่  ข้อมูลพื้นฐานการบริหารงาน 
การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการส่งเสริมความโปร่งใส)   
และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การด าเนินการเพ่ือ ป้องกันการ
ทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต)  

หลักเกณฑ์การประเมินผล  
1. การประมวลผลคะแนน  
การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 

 
2. คะแนนและระดับผลการประเมิน  
ผลการประเมินจะมี  2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับ  

ผลการประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

 
3. ผลการประเมินตามเป้าหมาย  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี  21  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ        
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย   
ของตัวชี้วัด ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  

 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน        
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คะแนนภาพรวมหน่วยงาน เท่ากับ  68.76  คะแนน  
อยู่ในระดับ  C  ดังนี้ 

 

 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ สรุปผลดังนี้ 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1.การปฏิบัติหน้าที่                         85.46 คะแนน  ผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุง

คือด้านการ ใช้งบประมาณและการใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการ ดังนี้  
- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูล
รายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
- ส่งเสริมการให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานในการ ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  
- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 

2.การใช้งบประมาณ                      70.12 คะแนน 
3.การใช้อ านาจ                            79.89 คะแนน 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ           73.78 คะแนน 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต             72.57 คะแนน 



แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
1.คุณภาพการด าเนินงาน                86.23 คะแนน ผลคะแนน EIT พบว่า ควรจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ

ระดับคุณภาพการด าเนินงาน และพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานเป็นระยะต่อไป 

2.ประสิทธิภาพการสื่อสาร              92.84 คะแนน 
3.การปรับปรุงการท างาน               82.50 คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
1.การเปิดเผยข้อมูล                     60.98 คะแนน ผลคะแนน OIT พบว่า ควรจะมีการปรับปรุง การ

เปิดเผยข้อมลู การป้องกันการทุจริต   
-ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการ ทุจริตให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลการทุจริต 
- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่
แสดงถึงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน 

2.การป้องกันการทุจริต                 37.50 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
  จากการประชุมเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด   เมื่อวันที่  3  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564  ผู้บริหาร   
และบุคลากรได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าลาด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ดังนี้ 

มาตรการ 
/แนวทาง 

วิธีการ 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะ
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1.ด้านการปรับปรุง
การท างาน 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน 
2. เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการ
และขั้นตอนการด าเนินงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น 
3. เพ่ิมกลไกการปรับปรุง 
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การ 
ให้บริการของหน่วยงานให้ดี
ขึ้น 
4.จัดเก็บสถิติการให้บริการ
ในแต่ละเดือน 

ทุกส านัก กอง ต.ค.64-ก.ย.65 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
2. สถิติการให้บริการ 
-รายงานผลการด าเนินงาน
ในที่ประชุมประจ าเดือน
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ประจ าเดือน
มีนาคม 2565 และเดือน
กันยายน 2565 

2. ด้าน 
ประสิทธิภาพการ 
สื่อสาร 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง คณะ
ท างานฯ  
2. จัดท ามาตรการเผยแพร่ 
ข้อมูลต่อสาธารณะ  
3. เผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่ สาธารณชนควร
รับทราบอย่าง ชัดเจนมาก
ขึ้น  
4. เผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทาง  
ที่หลากหลายมากขึ้น  
5. เพ่ิมมาตรการชี้แจงและ
ตอบ ค าถามเมื่อมีข้อกังวล
สงสัยจาก ประชาชน
เกี่ยวกับการ ด าเนินงานให้
ชัดเจนมากข้ึน 
 

ทุกส านัก กอง ต.ค.64-ก.ย.65 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
2. มาตรการเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะ  
3. การปรับปรุงข้อมูลผล 
การด าเนินงานในเว็บไซด์ 
ของหน่วยงานให้เป็น 
ปัจจุบัน  
- รายงานผลการด าเนินงาน 
ในที่ประชุมประจ าเดือน 
พนักงานเทศบาล 
ประจ าเดือนธันวาคม 2564 
และเดือนมิถุนายน 2565 

 



มาตรการ 
/แนวทาง 

วิธีการ 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะ
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

3. ด้านคุณภาพการ 
ด าเนินงาน 

1. มอบหมายให้พนักงานทุกคน 
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของ 
ตนเอง  
2. เผยแพร่ข้อมูลคู่มือ
ประชาชน ให้ประชาชนได้
ทราบทางเว็บไซต์ ของ
หน่วยงาน และ ประชาสัมพันธ์
ผ่านทางผู้น าชุมชน  
3. ประเมินความพึงพอใจ ณ 
จุด บริการ 

ทุกส านัก 
/กอง 

ต.ค.64-ก.ย.65 1. คู่มือการปฏิบัติงาน 
2. การเผยแพร่ข้อมูล คู่มือ
ประชาชน  
3. รายงานผลการ ประเมิน
ความพึงพอใจ - รายงานผล
การ ด าเนินงานในที่ประชุม 
ประจ าเดือนพนักงาน
เทศบาล เดือนธันวาคม 
2564 และเดือน มิถุนายน 
2565 

4. ด้านการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติของหน่วยงานของ
ท่านในการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ ถูกต้องโดย  
1.จัดประชุมประจ าเดือนเพ่ือให้
ความรู้  
2.จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติของ 
หน่วยงานในการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ  

กองคลัง ภายใน ธ.ค.64 - คู่มือแนวปฏิบัติของ 
หน่วยงานในการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการ  
-รายงานผลการ ด าเนินงาน
ในที่ประชุม ประจ าเดือน
พนักงานเทศบาล ประจ า 
เดือน ธันวาคม 2564 

5.ด้านการใช้
งบประมาณ 
 

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
และ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ 
หน่วยงานมากขึ้น - จัดประชุม
ประจ าเดือนเพ่ือให้ ความรู้ของ
ราชการ 

กองคลัง ภายใน ธ.ค.64 รายงานผลการ ด าเนินงาน
ในที่ประชุม ประจ าเดือน
พนักงานเทศบาล ประจ า 
เดือน ธันวาคม 2564 

6.ด้านการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

1.จัดท ามาตรการป้องกันการ 
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน 
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
2.จัดท านโยบาย “No Gift 
Policy ไม่รับ – ไม่ให้  
3.ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึง 
ประโยชน์ของประชาชนและ 
ส่วนรวมเป็นหลัก  
4.รายงานข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ตามอ านาจ หน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงาน ในเว็บไซต์ของ 
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

ทุกส านัก 
/กอง 

ต.ค.64-ก.ย.65 1. มาตรการป้องกันการ 
ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ ผลประโยชน์
ส่วนรวม  
2. นโยบาย “No Gift 
Policy ไม่รับ – ไม่ให้  
- รายงานผลการ ด าเนินงาน
ในที่ประชุม ประจ าเดือน
พนักงานเทศบาล
ประจ าเดือน ธันวาคม 2564
และ เดือนกันยายน 2565 

 



การด าเนินการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


