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การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2564 

********************* 
 หลักการประเมิน 
 แนวคิด “Open to  Transparency” ซ่ึงเป�นหลักการพ้ืนฐานสําคัญของการประเมิน ITA ท่ีมาจาก 
“เป4ด” 2 ประการ คือ “เป4ดเผยข8อมูล” ของหน:วยงานภาครัฐเพ่ือให8สาธารณชนได8ทราบและสามารถ
ตรวจสอบการดําเนินงานได8 และ “เป4ดโอกาส” ให8ผู8มีส:วนได8ส:วนเสียของหน:วยงานภาครัฐ ท้ังเจ8าหน8าท่ี
ภายในหน:วยงานและประชาชนผู8รับบริการหรือติดต:อกับหน:วยงานภาครัฐได8เข8ามามีส:วนร:วมประเมินหรือ
แสดงความคิดเห็นต:อหน:วยงานภาครัฐผ:านการประเมิน ITA ซ่ึงการ “เป4ด” ท้ัง 2 ประการข8างต8นนั้นจะช:วย
ส:งเสริม   ให8หน:วยงานภาครัฐมีความโปร:งใสและนําไปสู:การต:อต8านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุก         
ภาคส:วน 
 ท้ังนี้   การประเมิน ITA ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม:ได8 มุ:งเน8นให8หน:วยงานท่ีเข8ารับ                   
การประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให8ได8รับผลการประเมินท่ีสูงข้ึนเพียงเท:านั้น  แต:มุ:งหวังให8หน:วยงานภาครัฐได8มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด8านคุณธรรมและความโปร:งใสเพ่ือให8เกิดธรรมาภิบาลในหน:วยงานภาครัฐ                       
มีการดําเนินงานท่ีมุ:งให8เกิดประโยชนPต:อประชาชนและส:วนรวมเป�นสําคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน:วยงานภาครัฐ ส:งผลให8หน:วยงานภาครัฐบรรลุตามเปQาหมาย มีผลการประเมินผ:าน
เกณฑP (58 คะแนนข้ึนไป) ไม:น8อยกว:าร8อยละ 80 ตามท่ีกําหนดไว8ในแผนแม:บทภายใต8ยุทธศาสตรPชาติประเด็น
ท่ี 21 การต:อต8านการทจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ต:อไป 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมินประกอบด8วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1. แบบวัดการรับรู8ของผู8มีส:วนได8ส:วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 
  เป�นแบบวัดท่ีให8ผู8ตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรับรู8ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคPเพ่ือ
เก็บข8อมูลจากผู8มีส:วนได8ส:วนเสียภายใน โดยเป�นการประเมินระดับการรับรู8ของผู8มีส:วนได8ส:วนเสียภายในท่ีมีต:อ
หน:วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได8แก: ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน8าท่ี ตัวชี้วัดการใช8งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช8อํานาจ 
ตัวชี้วัดการใช8ทรัพยPสินของราชการ และตัวชี้วัดการแก8ไขป̀ญหาการทุจริต 
 2. แบบวัดการรับรู8ของผู8มีส:วนได8ส:วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 
 เป�นแบบวัดท่ีให8ผู8ตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรับรู8ของตนเองโดยมีวัตถุประสงคPเพ่ือเก็บข8อมูล
จากผู8มีส:วนได8ส:วนเสียภายนอก โดยเป�นการประเมินระดับการรับรู8ของผู8มีส:วนได8ส:วนเสียภายนอกท่ีมีต:อ
หน:วยงานท่ีประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได8แก: ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทํางาน 
 3. แบบตรวจการเป4ดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 เป�นแบบวัดท่ีให8ผู8ตอบเลือกตอบมีหรือไม  :มีการเป4ดเผยข8อมูล พร8อมท้ังระบุURL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู:แหล:งท่ี
อยู:ของการเป4ดเผยข8อมูล และระบุคําอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคําตอบโดยมีวัตถุประสงคPเพ่ือเก็บข8อมูลจากเว็บไซตP
ของหน:วยงาน โดยเป�นการประเมินระดับการเป4ดเผยข8อมูลต:อสาธารณะของหน:วยงานเพ่ือให8ประชาชนสามารถ
เข8าถึงข8อมูลในเว็บไซตPหลักของหน:วยงานได8 ใน 2 ตัวชี้วัด ได8แก: ตัวชี้วัดการเป4ดเผยข8อมูล(ประกอบด8วย 5 ตัวชี้วัด
ย:อย ได8แก: ข8อมูลพ้ืนฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ                 
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การส:งเสริมความโปร:งใส) และตัวชี้วัดการปQองกันการทุจริต (ประกอบด8วย 2 ตัวชี้วัดย:อย ได8แก:การดําเนินการเพ่ือ
ปQองกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือปQองกันการทุจริต) 
 
 หลักเกณฑ�การประเมินผล 
 1. การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลําดับ ดังนี้ 

 
 2. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค:าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) โดยจําแนกออกเป�น 7 ระดับ ดังนี้ 

 
 
 3. ผลการประเมินตามเปQาหมาย 
 แผนแม:บทภายใต8ยุทธศาสตรPชาติ ประเด็นท่ี 21 การต:อต8านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                    
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม:บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได8กําหนดค:าเปQาหมายของตัวชี้วัดให8
หน:วยงานภาครัฐท่ีมีผลการประเมิน ITA ผ:านเกณฑP (85 คะแนน) มีสัดส:วนไม:น8อยกว:าร8อยละ 80  
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป$
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตําบลป.าติ้ว 
คะแนนภาพรวมหน�วยงาน อปท. เทศบาลตําบลป.าติ้ว  : 85.95 คะแนน ระดับผลการประเมิน A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1. การวิเคราะห�ผลการประเมิน 
  1) เทศบาลตําบลปkาต้ิว  ได8รับผลการประเมินอยู:ในระดับ A ( 85.95 คะแนน) ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 
จากปHงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีได8รับผลการประเมินอยู:ในระดับ D ( 61.27 คะแนน) คิดเป�นร8อยละ 40.28             
( 24.68 คะแนน) 
  2) สรุปผลการประเมินประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปHงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ดังนี้ 

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด 2563 2564 การเปล่ียนแปลง 

IIT 
 

1. การปฏิบัติหน8าท่ี 94.00 95.73 เพ่ิมข้ึน 

2. การใช8งบประมาณ 84.62 88.51 เพ่ิมข้ึน 

3. การใช8อํานาจ 90.44 95.95 เพ่ิมข้ึน 

4. การใช8ทรัพยPสินของราชการ 89.14 94.94 เพ่ิมข้ึน 

5. การแก8ไขป̀ญหาการทุจริต 91.11 95.95 เพ่ิมข้ึน 

EIT 
 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 77.94 92.93 เพ่ิมข้ึน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.97 88.25 เพ่ิมข้ึน 

8. การปรับปรุงระบบการทํางาน 75.43 87.34 เพ่ิมข้ึน 
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OIT 
9. การเป4ดเผยข8อมูล 47.13 79.21 เพ่ิมข้ึน 

10. การปQองกันการทุจริต 6.25 75.00 เพ่ิมข้ึน 

 คะแนนเฉล่ีย 61.27 85.95  
 ระดับการประเมิน D A  
 
 3) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดท่ีได8รับผลการประเมินมากท่ีสุด คือ การใช8อํานาจ และการแก8ไขป̀ญหาการทุจริต. 
  3.1 ตัวชี้วัดท่ี 3 , 5  
 4) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดท่ีได8รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน และได8รับคะแนนมากกว:า 80 คะแนน คือ 
  4.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 การใช8อํานาจ 

4.2 ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช8งบประมาณ 
4.3 ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช8อํานาจ 

  4.4 ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช8ทรัพยPสินของราชการ 
  4.5 ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก8ไขป̀ญหาการทุจริต 
  4.6 ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน 
  4.7 ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  4.8 ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน  
 5) จุดอ:อน : ตัวชี้วัดท่ีได8รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน แต:มีค:าคะแนนน8อยกว:า 80 คะแนน คือ  
  5.1 ตัวชี้วัดท่ี 9 การเป4ดเผยข8อมูล 

5.2 ตัวชี้วัดท่ี 10 การปQองกันการทุจริต 
 6) จุดอ:อน : ตัวชี้วัดท่ีได8รับผลการประเมินลดลง คือ  
  -ไม:มี- 
 2. ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเป4ดเผยข8อมูล 
 

1. O1 โครงสร8าง 
- ไม:แสดงโครงสร8างฝkาย
บริหารท่ีประกอบด8วย
คณะผู8บริหาร ได8แก: 
นายกฯ และรองนายกฯ  
 

2. O11 รายงานการกํากับ
ติดตามการดําเนินงาน
ประจําปH รอบ 6 เดือน 
- ไม:แสดงรายงานการ
กํากับติดตามการ
ดําเนินงานประจําปH 
2564 รอบ 6 เดือน 

-. จัดทําโครงสร8าง ของบุคลาการท้ังฝkาย
การเมือง และส:วนราชในสํานักงาน  
 
 
 
 
- จัดทําการประเมินผลแผนพัฒนา
ท8องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) รอบ 6 เดือน
แรกของปHงบประมาณ และเผยแพร:ให8
ประชาชนทราบทันที 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

 
3. O19 รายงานการกํากับ

ติดตามการใช8จ:าย
งบประมาณ ประจําปH 
รอบ 6 เดือน 
- ไม:พบรายงานการ
กํากับติดตามการใช8จ:าย
งบประมาณท่ีเก่ียวข8อง
กับการดําเนินงาน รอบ 
6 เดือน 
 

4. O23 สรุปผลการจัดซ้ือ
จัดจ8างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 
- ไม:พบสรุปผลการ
จัดซ้ือจัดจ8างหรือการ
จัดหาพัสดุโดยทําการ
แยกเป�นรายเดือน 
 

5. O24 รายงานผลการ
จัดซ้ือจัดจ8างหรือการ
จัดหาพัสดุประจําปH 
- ไม:พบรายละเอียด
โครงการในรายงานผล
การจัดซ้ือจัดจ8างหรือ
การจัดหาพัสดุประจําปH 
 

6. O28 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจําปH 
- ไม:พบ รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจําปH 
 
 

 
- แสดงความก8าวหน8าในการดําเนินงาน
ตามแผนการใช8จ:ายงบประมาณประจําปH
ในข8อ O18 โดยจัดทําข8อมูลเป�นแบบ
รายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ท่ีมีข8อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 
6 เดือนแรกของปHงบประมาณ 
 
 
 
 
-. แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ8างของ
หน:วยงาน โดยมีข8อมูลรายละเอียดผล
การจัดซ้ือจัดจ8าง แยกไฟลPเป�นเดือนๆ 
 
 
 
 
 
- แสดงผลการจัดซ้ือจัดจ8างของ
หน:วยงาน มีข8อมูลรายละเอียด 
ยกตัวอย:างเช:น งบประมาณท่ีใช8ในการ
จัดซ้ือจัดจ8าง ป̀ญหา อุปสรรค 
ข8อเสนอแนะ เป�นต8น 
 
 
 
-. แสดงผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มีข8อมูลรายละเอียด
การดําเนินการ อย:างน8อยประกอบด8วย 
ผลการดําเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ป̀ญหา อุปสรรค 
และข8อเสนอแนะ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การปQองกันการทุจริต 
 

1. O43 การดําเนินการตาม
มาตรการส:งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร:งใสภายในหน:วยงาน 
 
 

- แสดงความก8าวหน8าหรือผลการ
ดําเนินการตามมาตรการเพ่ือส:งเสริม
คุณธรรมและความโปร:งใสภายใน
หน:วยงาน โดยมีข8อมูลรายละเอียดตาม
มาตรการเพ่ือส:งเสริมคุณธรรมและความ
โปร:งใสภายในหน:วยงานในข8อ O42 ไปสู:
การปฏิบัติอย:างเป�นรูปธรรม 
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มาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสของเทศบาลตําบลป.าติ้ว ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2565 
  จากการวิเคราะหPผลการประเมินคุณธรรมและความโปร:งใสในการดําเนินงาน ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2564 นํามาสู:ข8อเสนอแนะในการกําหนดมาตรการ
ในการส:งเสริมคุณธรรมและความโปร:งใสภายในหน:วยงานของ เทศบาลตําบลปkาติ้ว ดังนี้ 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีดําเนินการ ผูHรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ การติดตามผล 

1. ให8ความรู8เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร:งในการ
ดํ า เ นิ น ง านขอ งหน: ว ย ง าน
ภาครัฐ   

1.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและให8 
ความรู8ความเข8าใจเกี่ยวกับการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร:ง 
ในการดําเนินงานของหน:วยงาน 
 

ทุกส:วนราชการ 
 

ตุลาคม  2564  – มีน าคม 
2565 

การรายงานผลการดําเนินโครงการและผลการ
ประเมินคะแนน ITA ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของเทศบาลตําบลปkาติ้ว 

2. การเป4ดให8ประชาชนมีส:วน
ร: วม ในการ ดํ า เ นินงานของ
เทศบาลตําบลปkาติ้ว 

1. แต:งตั้งผู8แทนหน:วยงานและ 
ประชาชน เป�นคณะกรรมการ 
หรือคณะทํางานในการ 
ดําเนินงานต:างๆ ของเทศบาล 
-คกก.พัฒนาเทศบาล 
-คกก.ติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา 
-คกก. ตรวจการจ8าง 
-คกก. ศูนยPยุติธรรมชุมชน 
-คกก.ศูนยPไกล:เกลี่ยภาคประชาชน 
-คกก.ช:วยเหลือประชาชน 
เป�นต8น 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 

ตลอดปHงบประมาณ 1. คําสั่งแต:งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
2. รายงานการประชุม 
3. รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 



9 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีดําเนินการ ผูHรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ การติดตามผล 

2. จัดประชุมคณะกรรมการ 
และคณะทํางานในการ 
ดําเนินงานโครงการ หรือ 
กิจกรรมต:างๆ เพื่อให8มีส:วนร:วม 
คิด ร:วมวางแผน ร:วมดําเนินการ 
ร:วมติดตามและประเมินผล 

3. การเพิ่มคุณภาพการ
ดําเนินงาน 

1. มอบหมายให8พนักงานทุกคน 
จัดทําคู:มือการปฏิบัติงานตาม 
ภารกิจหน8าที่ของตนเอง 
2. เผยแพร:คู:มือการปฏิบัติงานให8 
ประชาชนได8รับทราบผ:าน 
เว็บไซตPของเทศบาล 
3. กําหนดให8การปฏิบัติงานตาม 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด 
เป�นตัวขี้วัดในการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของพนักงาน 
ทุกคน 

ทุกส:วนราชการ 
 

ภายในเดือน มีนาคม 2565 1. คู:มือการปฏิบัติงาน 
2. การเผยแพร:คู:มือฯ 
3. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

4. การเป4ดเผยข8อมูลสําคัญและ
หลากหลาย 

1. จัดทําคําสั่งแต:งตั้งคณะทํางาน 
สําหรับการประเมิน ITA 
2. คณะทํางานจัดทําและ 
เผยแพร:ข8อมูลที่ประชาชนควร 
ทราบให8ครบถ8วนทุกประเด็น 

ทุกส:วนราชการ 
 

เดือนกุมภาพันธP – เมษายน
2565 

1. คําสั่งแต:งตั้งคณะทํางาน 
2. การเผยแพร:ข8อมูล 
3. ผลการประเมิน ITA 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีดําเนินการ ผูHรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ การติดตามผล 

การประเมินทางเว็บไซตPของ1 
เทศบาล 
3. ติดตามและประเมินผล 

5. มีการนําเทคโนโลยีมาใช8ใน
การดําเนินงาน/การให8บริการ
ให8เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ขึ้น 

1. จัดทําเว็บไซตPของหน:วยงาน 
ให8มีประสิทธิภาพ 
2. จัดหาอุปกรณPคอมพิวเตอรPให8 
เพียงพอและทันสมัย 
3. ให8ความรู8กับบุคลากรของ 
หน:วยงานให8มีความรู8 
ความสามารถในการเข8าถึง 
เทคโนโลยีได8มากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

ตลอดปHงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

1. ผลการประเมินความพึงใจของประชาชน 
2. ผลการประเมิน ITA 
3. การเผยแพร:ข8อมูล 

6. มาตรการปQองกันระหว:าง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช นP ส: ว น ต น กั บ
ผลประโยชนPส:วนรวม 

1. ให8ข8อมูลแนะนําและการฝsก 
อบรมผู8ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร8าง 
ความเข8าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑPและ
การปฏิบัติรวมถึงการใช8กฎเกณฑPที่
มีสภาพแวดล8อมการทํางานเพื่อ 
ลดความเสี่ยงในการทุจริต 
2. ส:งเสริมให8การสื่อสารอย:าง 
เป4ดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน 
เพื่อให8ผู8ปฏิบัติงานสบายใจในการ
เป4ดเผยและหารือเกี่ยวกับ
ผลประโยชนPทับ 

กองคลัง เดือนตุลาคม 2564 –           
30 เมษายน 2565 

1. การรายงานผลการดําเนินโครงการจัดอบรม 
เพื่อเสริมสร8างความเข8าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื่อลดความเสี่ยงในการทํางาน 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีดําเนินการ ผูHรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ การติดตามผล 

ซ8อนในที่ทํางาน 
3. ปQองกันไม:ให8ข8อมูลเกี่ยวกับ 
ผลประโยชนPทับซ8อนที่ 
ผู8ปฏิบัติงานเป4ดเผย เพื่อมิให8 
ผู8นําไปใช8ในทางที่ผิด 
4. ให8ผู8ปฏิบัติงานมีส:วนร:วมใน 
การพัฒนาปรับปรุงนโยบาย 
และกระบวนการจัดการ 
ผลประโยชนPทับช8อนเพื่อให8 
รู8สึกเป�นเจ8าของและปฏิบัติตาม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 






