
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำปีพ.ศ. 2564 

หลักการประเมิน 
แนวคิด “Open to Tranparency” ซึ่งเป็นหลักพ้ืนฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก ”เปิด” 

2 ประการคือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบการ
ดำเนินงานได้และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ
ประชาชนทั่วไปผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความ
คิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน  

ทั้งนี้การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
ปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุง
พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานที่
มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานภาครัฐส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมายมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
 ( 58 คะแนนขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามท่ีกำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ( พ.ศ. 2561-2580 ) ต่อไป  

เครื่องมือในการประเมิน  

เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย 3 เครื่องมือดังนี้  

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal  integrity and transparency assessment 
: IIT 

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในโดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานของ
ตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัด
การใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ปัญหาการทุจริต  

2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External integrity and transparency assessment 
:EIT 

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ ให้ผู้ตอบเลือกตอบคำถามตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานที่
ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน  

 

 



3 แบบตรวจการประเมินเปิดเผยสาธารณะ Open Data integrity and transparency 
assessment : OIT  

เป็นแบบวัดให้ผู้ตอบเลือกมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่มา
ของการเปิดเผยข้อมูล และระบบคำอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคำตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจาก
เว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของเมนูเพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ เลข 2 ตัวชี้วัดได้แก่ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลประกอบไป
ด้วย (5 ตัวชี้วัดย่อย) ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหาร และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตประกอบไปด้วย (2 ตัวชี้วัด
ย่อย) ได้แก่การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

หลักเกณฑ์การประเมินผล  

1. การประมวลผลคะแนน  

การประมวลผลคะแนนมีขั้นตอนการประมวลผลตามลำดับดังนี้  

คะแนน แบบวัด IIT แบบวัด EIT แบบวัด OIT 

คะแนนข้อคำถาม 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อคำถามจากผู้ตอบทุก
คน 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อคำถามจากผู้ตอบทุก

คน 
คะแนนของข้อคำถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย – – 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคำถาม 
ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบสำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 
น้ำหนักแบบสำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก 
 

 

 

 

 

 

2. คะแนนระดับการประเมินผล  



ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะคือค่าคะแนนโดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนนและระดับผลการประเมิน โดย
จำแนกออกเป็น 7 ระดับดังนี้  

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. คนการประเมินตามเป้าหมาย 



แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ. ศ. 2561-
2580) ในระยะแรกของแผนแม่บท (พ.ศ. 2561-2565) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีผลประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนนมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลนายูง 

คะแนนภาพรวมหน่วย อปท เทศบาลตำบล 84.05 คะแนน ระดับผลประเมิน B 

 

 

 

1. การวิเคราะห์ผลการปรพเมิน 



1.) เทศบาลตำบลนายูง ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ B (84.05 คะแนน) ซึ่งเพ่ิมขึ้น จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ C (70.79 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 13.26 
(13.26 คะแนน) 

2.) สรุปผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

เครื่องมือ ตัวชี้วัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 

IIT 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 100 100 - 
2. การใช้อำนาจ 100 98.31 ลดลง 
3. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100 100 - 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 98.66 100 เพ่ิมข้ึน 
5. คุณภาพการดำเนินงาน 96.22 97.18 เพ่ิมข้ึน 

EIT 
6. การใช้งบประมาณ 96.10 94.97 ลดลง 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.65 97.34 เพ่ิมข้ึน 
8. การปรับปรุงการทำงาน 92.95 96.18 เพ่ิมข้ึน 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมูล 44.35 76.92 เพ่ิมข้ึน 
10. การป้องกันการทุจริต 18.75 50.00 เพ่ิมข้ึน 

คะแนนเฉลี่ย 70.79 84.05  
ระดับการประเมิน C B  

 3.) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินที่สุด คือ การปฏิบัติหน้าที่ การแก้ไขปัญหาการทุจริต และ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ  

 4.) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมขึ้น และได้รับคะแนนมากกว่า 80 คะแนน คือ 

  4.1 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  4.2 คุณภาพการดำเนินงาน 
  4.3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  4.4 การปรับปรุงการทำงาน 
 5.) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่รับผลคะแนนการประเมินเพ่ิมข้ึน แต่มีคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน คือ 

  5.1 การเปิดเผยข้อมูล 
  5.2 การป้องกันการทุจริต 

 6.) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง คือ  

6.1 การใช้อำนาจ 
6.2 การใช้งบประมาณ 

2. ประเด็นที่ควรพัฒนา 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต 

พบว่าตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต มีค่าคะแนนน้อยที่สุด
ในกลุ่มเครื่องมือ 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 
50.00 คะแนน ทั้ง 2 ตัวชี้วดั มี
แนวทางการดำเนินงานที่คล้ายกัน 
คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน ใน
ภาพรวมถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ โดย
หน่วยงานควรทำการศึกษา
รายละเอียดของแนวทางการ
จัดทำข้อมูล OIT ให้ละเอียด 
จัดทำข้อมูลให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของประเด็นการ
ตรวจ นำเข้า URL ให้ตรงตาม
หน้าเพจที่มีข้อมูล และควรต้อง
หมั่นตรวจสอบการเข้าดูข้อมูลใน
เว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลตำบลนายูง ประจำปีงบประมาณ 2565 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
2564  นำมาสู่ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ของเทศบาลตำบลนายูง ดังนี้  
 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การดำเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ 

1. การรับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของ
หน่วยงาน  

2. การใช้จ่ายงบประมาณ 

1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีให้บุคลากร  

2. เปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้
งบประมาณ  

3. มีช่องทางเพ่ือให้บุคคลากร
ในหน่วยงานสามารถแจ้ง
เบาะแสที่สงสัย โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน 

1. หลังจากประกาศใช้
ข้อบัญญัติ มีการส่งหนังสือและ
ประกาศไปยังหมู่บ้านในอำเภอ 
และผู้ว่าราชการจังหวัด 

 - มีการดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว 
 

 
 
 


