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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

……………………………………………………………… 
 หลักประเมิน 
 แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานส าคัญของการประเมิน ITA ท่ีมาจาก 
“เปิด” ๒ ประการคือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานภาครัฐ ท้ังเจ้าหน้าท่ีภายใน
หน่วยงานและประชาชนผู้มารับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินและแสดง
ความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ท้ัง ๒ ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริม 
ให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจริตประประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน 
 ท้ังนี้ การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานท่ีเข้ารับการ
ประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินท่ีสูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ้งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ
ด าเนินงานท่ีมุ้งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
(๕๘ คะแนนขึ้นไป ไม่น้อยว่าร้อยละ ๘๐ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นท่ี ๒๑ 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ต่อไป 

เครื่องมือในการประเมิน  

เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย ๓ เครื่องมอื ดังนี้ 

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IT) 

เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อ 
หน่วยงานตนเองใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าท่ี ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 

เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อ 
หน่วยงานท่ีประเมิน ใน ๓ ตัวชีว้ัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการส่ือสาร และ 
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 

 

 



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

เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมท้ังระบุURL เพื่อเช่ือมโยงไปสู่
แหล่งท่ี อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล
จากเว็บไซต์ ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้
ประชาชนสามารถ เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
(ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด ย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ 
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การด าเนินการเพื่อ ป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

หลักเกณฑ์การประเมินผล  

๑. การประมวลผลคะแนน การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 
คะแนน 

๒. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
ผลการประเมินจะมี ๒ ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และระดับผลการ ประเมิน 
(Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ 

 



๓. ผลการประเมินตามเป้าหมาย 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๔๐ ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของ ตัวช้ีวัดให้
หน่วยงานภาครัฐท่ีมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนน มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ของ เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง คะแนนภาพรวมหน่วยงาน อปท. เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง :.
๘๓.๓๖...คะแนน ระดับผลการประเมิน …B…  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
๑ เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ..B.. ( ๘๓.๓๖ คะแนน ) ซึ่งเพิ่มขึ้น 

จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ..C.. ( ๖๕.๕๗ คะแนน ) 
๒ สรุปผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ 

เคร่ืองมือ ตัวชี้วัด ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ การเปลี่ยนแปลง 
 
 

IIT 

๑.การปฏิบัติหน้าท่ี ๑๐๐ ๘๔.๓๕ ลดลง 
๒.การใช้งบประมาน ๙๕.๓๒ ๗๐.๐๒ ลดลง 
๓.การใช้อ านาจ ๑๐๐ ๗๗.๔๓ ลดลง 
๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๑๐๐ ๗๓.๒๑ ลดลง 
๕.การแก้ปัญหาการทุจริต ๑๐๐ ๖๙.๐๘ ลดลง 

 
EIT 

๖.คุณภาพการด าเนินงาน ๘๐.๖๖ ๙๔.๕๗ เพิ่มขึ้น 
๗.ประสิทธิภาพการส่ือสาร ๗๗.๒๙ ๙๔.๕๗ เพิ่มขึ้น 
๘.การปรับปรุงระบบการท างาน ๗๙.๕๓ ๙๑.๔๘ เพิ่มขึ้น 

OIT ๙.การเปิดเผยข้อมูล ๔๑.๗๖ ๘๙.๒๙ เพิ่มขึ้น 
๑๐.การป้องกันการทุจริต ๑๘.๗๕ ๗๕ เพิ่มขึ้น 

 คะแนนเฉลี่ย ๖๕.๕๗ ๘๓.๓๖  
 ระดับการประเมิน C B  

๓ จุดแข็ง : ตัวชี้วัดท่ีได้รับผลการประเมินมากท่ีสุด คือ คุณภาพการด าเนินงานและประสิทธิภาพ 
การส่ือสาร 

๓.๑ ตัวชี้วัดท่ี ๖ และตัวชี้วัดท่ี ๗ 
๔ จุดแข็ง : ตัวชี้วัดท่ีได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้น และได้รับคะแนนมากกว่า ๘๐ คะแนน คือ 

๔.๑ ตัวชี้วัดท่ี ๖  คุณภาพการด าเนินงาน  
๔.๒ ตัวชี้วัดท่ี ๗. ประสิทธิภาพการส่ือสาร  
๔.๓ ตัวชีว้ัดท่ี ๘. การปรับปรุงระบบการท างาน  
๔.๔ ตัวชี้วัดท่ี ๙. การเปิดเผยข้อมูล  

๕ จุดอ่อน : ตัวชี้วัดท่ีได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้น แต่มีค่าคะแนนน้อยกว่า ๘๐ คะแนน คือ 
  ๕.๑ ตัวชี้วัดท่ี ๑๐. การป้องกันการทุจริต 

๖.จุดอ่อน : ตัวชี้วัดท่ีได้รับผลการประเมินลดลง คือ 
๖.๑ ตัวชี้วัดท่ี ๑. การปฏิบัติหน้าท่ี  
๖.๒ ตัวชี้วัดท่ี ๒. การใช้งบประมาณ  
๖.๓ ตัวชี้วัดท่ี ๓. การใช้อ านาจ  
๖.๔ ตัวชี้วัดท่ี ๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
๖.๕ ตัวชี้วัดท่ี ๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 
 
 



๒. ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี ๑. การปฏิบัติหน้าท่ี หน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการแก่ผู้ท่ีมาติดต่อตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

๑.อาจเกิดจากการส่ือสารจากผู้มาติดต่อ
ประสานงานไม่เข้าใจท าให้การให้บริการ
ของบุคลากรไม่ตรงประเด็นในการประเด็น
ในการให้บริการจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนา 
บุคลากร ด้านการส่ือสารท าความเข้าใจ 
กับผู้รับบริการ 

ตัวชี้วัดท่ี ๒. การใช้งบประมาณ ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของ
ท่านมากน้อยเพียงใด 

๑. ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ หรือท าหนังสือแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแก่บุคลากรเพื่อรับทราบการ
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายในปี ถัดไป 

ตัวชี้วัดท่ี ๓. การใช้อ านาจ ๑. ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงาน
แก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
๒.ท่านได้รับประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของผลงานมากน้อย
เพียงใด 
๓. ผู้บงัคับบัญชาของท่านมีการคัดเลือก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน
หรือการให้ ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม
มาก น้อยเพียงใด 

๑.สร้างการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาในประเด็นเกี่ยวกับการ
มอบหมายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ อย่างเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดท่ี ๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๑ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้
ความส าคัญกับการปฏิบัติและ
กระบวนการขออนญุาตใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการและการก ากับดูแล
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
๒ หน่วยงานมีการก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของทางราชการท่ีถูกต้อง ตาม
ระเบียบฯ 
๓ หน่วยงานมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัวกลุ่มหรือพวกพ้อง 

๑ จัดท าแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ 
ราชการ การยืม ทรัพย์สินของทางราชการท่ี
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย มีการก าหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจน มีแบบการขอ
อนุญาต/การขออนุมัติยืมท่ีมีรูปแบบท่ี
สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ ท้ังกรณี 
การยืมของบุคลากรภายใน และ
บุคคลภายนอก หรือภาคเอกชน 
๒ จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางการยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ 
๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/
คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการการยืม ทรัพย์สินของทาง
ราชการมีแผนผัง ขั้นตอนในการด าเนินการ
ให้ประชาชน ทราบ 
 



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
  ๔ มีการก าหนดกลไกในการตรวจสอบ การ

ด าเนินการตามคู่มือแนวทางปฏิบัติ/ 
ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี ๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต การรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๑.ส่งเสริมการด าเนินการด้านการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้มากขึ้นและ 
ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและไม่ เพิกเฉย 
เมื่อพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ี เกิดขึ้นใน
หน่วยงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ น ามาสู่ขอ้เสนอแนะในการ
ก าหนดมาตรการ ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ เทศบาลต าบลบา้นท่าหลวง ดงัน้ี 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 

๑. โครงการจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานและ
วิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริต 

๑. แต่งต้ังคณะท างานจัดท ามาตรการ 
๒. ประชุมคณะท างานจัดท ามาตรการ 
๓. มอบหมายให้แต่ละส่วนราชการ
รับผิดชอบ ด าเนินการ 

ส านักปลัดเทศบาล ม.ค. – มี.ค. ๖๕ - รายงานผลและเอกสาร ต่างๆ ตาม
ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การ ป้องกันการทุจริต
เพื่อน าไป เปิดเผยบนเว็บไซต์หน่วยงาน 

๒.จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

๑. จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติ + 
แบบฟอร์ม 
๒. จัดการอบรมช้ีแจงแนวทางปฏิบัติ
ตามคู่มือ 
๓. เผยแพร่ คู่มือแนวทางปฏิบัติใน
เว็บไซต์ 

ส านักปลัดเทศบาล ม.ค. – มี.ค. ๖๕ - รายงานผลในการประชุม หัวหน้าส่วน
ราชการ ประจ าเดือน  
- คู่มือฯ บนเว็บไซต์หน่วยงาน 

๓. สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งและ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

๑. จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลฯ 

๒. จัดประชุมช้ีแจงและขั้นตอนการ
ประเมินผลฯ 

๓. จัดท าคู่มือมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

๔. เผยแพร่คู่มือมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งทาง เว็บไซต์ 

ส านักปลัดเทศบาล ม.ค. – มี.ค. ๖๕ - รายงานผลการจัดท าประกาศ
หลักเกณฑ์  

- คู่มือฯ บนเว็บไซต์หน่วยงาน 

 


