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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 
 หลักการประเมิน 
 แนวคิด “Open to  Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก “เปิด” 
2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ
ประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน 
 ทั้ งนี้   การประเมิน ITA ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ ได้มุ่ ง เน้นให้หน่วยงานที่ เข้ ารับ                   
การประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น  แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการ
ปรับปรุ งพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่ง ใสเ พ่ือให้ เกิดธรรมาภิบาล ในหน่วยงานภาครัฐ                       
มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์          
(58 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21          
การต่อต้านการทจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ต่อไป 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน        
5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่  
ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุง
ระบบการท างาน 
3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุURL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของ
การเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานการ
บริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการ
ป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต) 
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เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  ร้อยละ 30 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน              ร้อยละ 30 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร            
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบท างาน           

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล                    ร้อยละ 40 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต              

 
2. หลักเกณฑ์การประเมินผล 
 หลักเกณฑ์การประเมินผลและการประเมินการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับ
ระดับผลการประเมิน โดยจ าแนกเป็น 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 
 
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

ตัวช้ีวัด คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่                      92.24 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ                    78.08 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ                          76.67 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ         78.51 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต           78.99 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน              80.49 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร            81.47 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบท างาน           78.66 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล                    91.64 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  50.00 คะแนน 

รวม 76.59 
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 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมมีระดับคะแนน 
76.59 คะแนน 
 2. ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่ามีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
92.24 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10. การป้องกันการทุจริต 50.00 คะแนน 
 3. ผลการประเมินจ านวน 10 ตัวชี้วัด มีระดับคะแนนต่ ากว่า 85.00 คะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

4. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่                     
(92.24 คะแนน) 

ผลจากการประเมิน พบว่าประเด็นปรับปรุง/แก้ไข ดังนี้ 
1. การใช้งบประมาณ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุ รวมถึงการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 
2. การใช้อ านาจ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของงาน รวมถึงการมอบหมาย
งานจากผู้บังคับบัญชา 
3. การใช้ทรัพย์สินของราชการ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการกับก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน 
4. การแก้ไขปัญหาการทุจริต บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริต รวมถึง
ขั้นตอนด าเนินการเกี่ยวการร้องเรียนการทุจริต 

2. การใช้งบประมาณ                   
(78.08 คะแนน) 
3. การใช้อ านาจ                         
(76.67 คะแนน) 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ        
(78.51 คะแนน) 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต          
(78.99 คะแนน) 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน             
(80.49 คะแนน) 

ผลจากการประเมิน พบว่าประเด็นปรับปรุง/แก้ไข ดังนี้ 
1. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน 
2. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และการค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชน หรือส่วนรวมเป็นหลัก 
3. การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน รวมถึงการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ  
การด าเนินงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร           
(81.47 คะแนน) 
8. การปรับปรุงระบบท างาน          
(78.66 คะแนน) 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล                   
(91.64 คะแนน) 

ผลจากการประเมิน พบว่าหน่วยงานยังไม่มีการให้บริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ และการวิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือก าหนด
มาตรการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผล ภายในหน่วยงาน 

10. การป้องกันการทุจริต             
(50.00 คะแนน) 
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มาตรการ/แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร 

1. จัดให้มีการลงข้อมูลในเว็บไซต์ของเทศบาล
ต าบลท่าช้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวก ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
2. ใช้ Facebook เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลต าบล
ท่าช้าง ให้หลากหลายมากข้ึน 

ต.ค. – ก.ย. 
2565 

ทุกส่วนราชการ 

2. การปรับปรุงการท างาน 1. น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใสมากยิ่งข้ึน 
2. จัดให้มีบริการผ่านระบบ e-service 
3. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ต.ค. – ก.ย. 
2565 

ทุกส่วนราชการ 

3. ปรับปรุงการให้บริการ 1. จัดให้มี ปิดประกาศ และประชาสัมพันธ์ 
ผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/ให้บริการ ณ จุดปฏิบัติงาน/ 
ให้บริการ ที่ผู้มารับบริการสามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน  
2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า 

ต.ค. – ก.ย. 
2565 

ทุกส่วนราชการ 

4. การท างานแบบบูรณาการ 1. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรม/โครงการ 
2. ให้หน่วยงานอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

ต.ค. – ก.ย. 
2565 

ทุกส่วนราชการ 

 

การติดตามประเมินผล 

 รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ ทุก 6 เดือน 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลท่าช้าง 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 


