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การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

********************* 
 หลักการประเมนิ 
 แนวคิด “Open to  Transparency” ซ่ึงเปนหลักการพ้ืนฐานสําคัญของการประเมิน ITA ท่ีมาจาก 
“เปด” 2 ประการ คือ “เปดเผยขอมูล” ของหนวยงานภาครัฐเพ่ือใหสาธารณชนไดทราบและสามารถ
ตรวจสอบการดําเนินงานได และ “เปดโอกาส” ใหผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานภาครัฐ ท้ังเจาหนาท่ี
ภายในหนวยงานและประชาชนผูรับบริการหรือติดตอกับหนวยงานภาครัฐไดเขามามีสวนรวมประเมินหรือ
แสดงความคิดเห็นตอหนวยงานภาครัฐผานการประเมิน ITA ซ่ึงการ “เปด” ท้ัง 2 ประการขางตนน้ันจะชวย
สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใสและนําไปสูการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคสวน 
 ท้ังน้ี  การประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไมไดมุงเนนใหหนวยงานท่ีเขารับ                   
การประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือใหไดรับผลการประเมินท่ีสูงข้ึนเพียงเทาน้ัน  แตมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดมี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ                       
มีการดําเนินงานท่ีมุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสวนรวมเปนสําคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ สงผลใหหนวยงานภาครัฐบรรลุตามเปาหมาย มีผลการประเมินผาน
เกณฑ (58 คะแนนข้ึนไป) ไมนอยกวารอยละ 80 ตามท่ีกําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ตอไป 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 เคร่ืองมือในการประเมินประกอบดวย 3 เคร่ืองมือ ดังน้ี 
 1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 
  เปนแบบวัดท่ีใหผูตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน โดยเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอ
หนวยงานตนเองใน 5 ตัวช้ีวัด ไดแก ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหนาท่ี ตัวช้ีวัดการใชงบประมาณ ตัวช้ีวัดการใชอํานาจ 
ตัวช้ีวัดการใชทรัพยสินของราชการ และตัวช้ีวัดการแกไขปญหาการทุจริต 
 2. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 
 เปนแบบวัดท่ีใหผูตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรับรูของตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเก็บขอมูล
จากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีมีตอ
หนวยงานท่ีประเมิน ใน 3 ตัวช้ีวัด ไดแก ตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการส่ือสาร และ
ตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบการทํางาน 
 3. แบบตรวจการเปดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 เปนแบบวัดท่ีใหผูตอบเลือกตอบมีหรือไม  มีการเปดเผยขอมูล พรอมท้ังระบุURL เพ่ือเช่ือมโยงไปสูแหลงท่ี
ของหนวยงาน โดยเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงานเพ่ือใหประชาชนสามารถ
เขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของหนวยงานได ใน 2 ตัวช้ีวัด ไดแก ตัวช้ีวัดการเปดเผยขอมูล(ประกอบดวย 5 ตัวช้ีวัด
ยอย ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ    
 
 



การสงเสริมความโปรงใส) และตัวช้ีวัดการปองกันการทุจริต (ประกอบดวย 2 ตัวช้ีวัดยอย ไดแกการดําเนินการเพ่ือ
ปองกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต) 
 
 หลักเกณฑการประเมนิผล 
 1. การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลําดับ ดังน้ี 

 
 2. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ คาคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) โดยจําแนกออกเปน 7 ระดับ ดังน้ี 

 
 
 3. ผลการประเมินตามเปาหมาย 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ                    
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแมบทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ไดกําหนดคาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดใหหนวยงานภาครัฐท่ีมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑ (85 คะแนน) มีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 80  
 
 
 



 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
คะแนนภาพรวมหนวยงาน เทศบาลตําบลทะเมนชัย คะแนน ระดับผลการประเมิน 71.26 

 

1. การวิเคราะหผลการประเมิน 
  1) เทศบาลตําบลทะเมนชัย ได รับผลการประเมินอยูในระดับ C ( 71.26 คะแนน)         
ซ่ึงเพ่ิมข้ึน  จากปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีไดรับผลการประเมินอยูในระดับ D ( 57.02 คะแนน) คิดเปน
รอยละ ....24.90.. ( 14.20 คะแนน) 
  2) สรุปผลการประเมินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปงบประมาณ          
พ.ศ. 2563) ดังน้ี 
 

เครื่องมือ ตัวชี้วัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 

IIT 
 

1. การปฏิบัติหนาท่ี 87.43 88.05 เพ่ิมข้ึน 

2. การใชงบประมาณ 76.96 74.70 ลดลง 

3. การใชอํานาจ 78.09 76.63 ลดลง 

4. การใชทรัพยสินของราชการ 76.14 73.45 ลดลง 

5. การแกไขปญหาการทุจริต 74.82 67.28 ลดลง 

EIT 
 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 75 90.10 เพ่ิมข้ึน 

7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 79.41 87.58 เพ่ิมข้ึน 

8. การปรับปรุงระบบการทํางาน 73.83 81.68 
เพ่ิมข้ึน 

 



OIT 
9. การเปดเผยขอมูล 40.46 68.86 เพ่ิมข้ึน 

10. การปองกันการทุจริต 12.50 43.75 เพ่ิมข้ึน 

 คะแนนเฉลี่ย 57.02 71.26  

 ระดับการประเมิน D C  

 
 3) จุดแข็ง : ตัวช้ีวัดท่ีไดรับผลการประเมินมากท่ีสุด คือ 88.05 
  3.1 ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน 
 4) จุดแข็ง : ตัวช้ีวัดท่ีไดรับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน และไดรับคะแนนมากกวา 80 คะแนน คือ 
  4.1 ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี 
  4.2 ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน                                             
  4.3 ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
  4.4 ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 
 5) จุดออน : ตัวช้ีวัดท่ีไดรับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน แตมีคาคะแนนนอยกวา 80 คะแนน คือ  
  4.1 ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล   
  4.2 ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต  
 6) จุดออน : ตัวช้ีวัดท่ีไดรับผลการประเมินลดลง คือ  
  6.1 ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ   
  6.2 ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใชอํานาจ   
  6.3 ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ 
  6.4 ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 
 2. ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดท่ี 9        
การเปดเผยขอมูล 
 
 

การเปดเผยขอมูลตาง  ๆของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับ
ทราบ 5 ประเด็น 1. ขอมูลข้ันพ้ืนฐานขาวประชาสัมพันธ 
2.การบริหารงานของหนวยงานการปฏิบัติงาน 
3.การบริหารงบประมาณ เชน แผนใชจายงบประมาณ 
4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5.การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน 

1.เห็นควรจัดทํารายงานการ
ดําเนินงานขอมูล ในรอบ 6 
เดือน และส้ินปงบประมาณ 
2.จัดกิจกรรมเปดโอกาสให
หน วยงานต างๆรวมถึ ง
ประชาชนได มีส วนร วม    
ในการรับรูขอมูลขาวสาร
อยางท่ัวถึง  

 

 

 

 

 



 3. ประเด็นที่ควรปรับปรุงแกไข 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 
การใชงบประมาณ 
 
 

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวย 
งานตอการดําเนินการตางๆของหนวยงาน
ของตนเองในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใช
จายเงินงบประมาณนับต้ังแตการจัดทําแผน 
การใช จ ายงบประมาณประ จําปและ
เผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะการ
ใชจายงบประมาณของหนวยงานอยาง
คุมคาเปนไปตามวัตถุประสงค ใหความ 
สําคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายใน
มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานตนเองได 

1.หนวยงานใชจายงบประมาณ
ไดอยางคุมคา 
2.มีความรูกับแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปมากนอย
เพียงใด 
3.หน วยงานเป ดโอกาสให
บุคลากร มีส วนร วมในการ
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใ ช จ า ย 
งบประมาณมีความโปร งใส 
ตรวจสอบได 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 
การใชทรัพยสินของราชการ 
 
 

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวย 
งานต อการ ใช ท รัพย สินของราชการ        
ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของ
บุคลากรภายในองคกร ในการนําทรัพยสิน
ของราชการหนวยงานไปเปนของตนเอง
หรือนําไปใหผูอ่ืน และพฤติกรรมในการขอ
ยืมทรัพยสินของราชการ หนวยงานจะตอง
มีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจน
สะดวก และจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง  

1.หนวยงานมีการยืมทรัพยสิน
ของราชการไปใชปฏิบัติงานใน
หนวยงานมีความสะดวกมาก
นอยเพียงใด 
2.หนวยงานมีการกํากับดูแล
และตรวจสอบการใชทรัพยสิน
ของราชการ เพ่ือปองกันไมให 
มีการนําไปใชประโยชนสวนตัว 
  

ตัวช้ีวัดท่ี 5 
การแกไขปญหาการทุจริต 
 
 

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวย 
งานตอการแก ไขปญหาการทุจริตของ
หนวยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการให
ความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการ
ต อต านการ ทุจ ริ ตอย างจ ริ ง จัง  โดย
หน วยงานจะต องทบทวนนโยบาย ท่ี
เ ก่ียวของกับการปองกันการทุจริตใน
หนวยงานให มีประสิทธิภาพและจัดทํา
แผนงานดานการปองกันและปราบปราม   
ทุจริตของหนวยงาน ท่ีจะตองทําใหการ
ทุจริตภายในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย 

1.หนวยงานมีการใหความ 
สําคัญกับการตอตานการทุจริต 
2 . จัด ทํ าแผนงานด านการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหนวยงาน 
3.มีการนําผลการตรวจสอบ
ของฝายตรวจสอบท้ังภายใน
และภายนอกหน วยงานไป
ปรับปรุงในการทํางานเ พ่ือ
ปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
  

 
 
 
 



มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ของเทศบาลตําบลทะเมนชัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
  จากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นํามาสูขอเสนอแนะในการกําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงานของ เทศบาลตําบลทะเมนชัย ดังน้ี 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผลการ
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1.การสรางความรู
ใหแกเจาหนาท่ี
บุคลากรภายใน
หนวยงานใหเขาใจ
การใชจาย
งบประมาณ 

1.จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับ
ระเบียบงบประมาณและแผน
ใชจายงบประมาณ 
 

ตลอดป 
งบประมาณ 

1.มีการอบรมให
ความรูเก่ียวกับ
งบประมาณท่ีถูกตอง
ตรงตามระเบียบฯ 
2.ติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง 

2.การเปดเผย
ขอมูลท่ีสําคัญและ
หลากหลายสูทาง
เว็บไซด 

1.จัดคําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน
สําหรับการประเมิน ITA 
2.คณะทํางานจัดทําและ
เผยแพรขอมูลท่ีประชาชน  
ควรทราบ ใหครบถวนทุก
ประเด็นการประเมินทางเว็บ
ไซดของเทศบาล 
3.ติดตามประเมินผล 

ตลอดป 
งบประมาณ 

1.คําส่ังแตงต้ัง
คณะทํางาน 
2.การเผยแพรขอมูลท่ี
ประชาชนควรทราบ
อยางครบถวน 
3.ผลการประเมิน ITA 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง 

3.การเพ่ิมคุณภาพ
การดําเนินงาน 

1.มอบหมายใหพนักงานทุกคน
จัดทําขอมือการปฏิบัติภารกิจ
ของตนเอง 
2.กําหนดใหการปฏิบัติงานตาม
ข้ันตอนและระยะเวลาท่ี
กําหนดเปนตัวช้ีวัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานทุกคน 

ตลอดป 
งบประมาณ 

1.คูมือการปฏิบัติงาน 
2.การเผยแพรขอมูล 
3.ผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง 
กองการศึกษา 



รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบลทะเมนชัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565* 
 

  ตามท่ีไดดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ เทศบาลตําบลทะเมนชัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และไดกําหนด
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของ เทศบาลตําบลทะเมนชัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไดมีการขับเคล่ือนมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงาน ดังน้ี 
  

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 
การดําเนินการ 

ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ 

1.การสรางความรูใหแกเจาหนาท่ี
บุคลากรภายในหนวยงานใหเขาใจ
การใชจายงบประมาณ  

1.จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับระเบียบงบประมาณ
และแผนใชจายงบประมาณ 
 

ตลอดป 
งบประมาณ 

1.จัดใหมีการอบรมให
ความรูเก่ียวกับ
งบประมาณท่ีถูกตอง
ตรงตามระเบียบฯ 
2.มีการติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

1.ควรจัดใหมีการ
อบรมและ
ผูปฏิบัติงานใหมี
ความรูตรงตาม
ระเบียบฯ 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง 

2.การเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญและ
หลากหลายสูทางเว็บไซด 

1.จัดคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานสําหรับการประเมิน 
ITA 
2.คณะทํางานจัดทําและเผยแพรขอมูลท่ีประชาชน
ควนทราบ ใหครบถวนทุกประเด็นการประเมินทาง
เว็บไซดของเทศบาล 
3.ติดตามประเมินผล 

ตลอดป 
งบประมาณ 

1.ออกคําส่ังแตงต้ัง
คณะทํางาน 
2.จัดทําและเผยแพร
ขอมูลท่ีประชาชนควร
ทราบอยางครบถวน 
3.ติดตามผลการ
ประเมิน ITA 
 
 
 

1.ควรนําผลการ
ประเมิน ITA มาใช
ในการปรับปรุง
และพัฒนาการ
ดําเนินงานของ
เทศบาล 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 
การดําเนินการ 

ขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบ 

3.การเพ่ิมคุณภาพการดําเนินงาน  1.มอบหมายใหพนักงานทุกคนจัดทําขอมือการ
ปฏิบัติภารกิจของตนเอง 
2.กําหนดใหการปฏิ บัติงานตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาท่ีกําหนดเปนตัวช้ีวัดในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของพนักงานทุกคน 

ตลอดป 
งบประมาณ 

1.จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 
2.เผยแพรคูมือฯผาน
เว็บไซดของเทศบาล 
3.ประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามตัวช้ีวัด 

1.ควรจัดใหมีการ
อบรมและ
ผูปฏิบัติงานใหมี
ความรูตรงตาม
ระเบียบ 
2.ออกคําส่ังใหมี
เจาหนาท่ีรับผิด 
ชอบการใช
ทรัพยสินของ
ราชการ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง 
กองการศึกษา 

 
หมายเหตุ  หาก อปท. มีการจัดทํารายงานดังกลาว  จะสามารถนําไปตอบแบบประเมินฯ (OIT) ขอ O41  O42 และ O43 
 


