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เทศบาลตำบลนายูง 

อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   สำนักปลัดเทศบาลตำบลนายูง 
ที ่  อด 81801/                                        วันที ่  30  ตุลาคม 2564 

เรื่อง    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนายูง 

1.  เรื่องเดิม 

ตามท่ี สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตอบแบบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment System: ITAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น  

2. ข้อเท็จจริง 

  เทศบาลตำบลนายูง ได้กรอกแบบประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินผล ตามตัวชี ้วัด 
ประจำปี 2564 เรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนด และสรุปผลคะแนน  เทศบาลตำบลนายูง ได้คะแนนรวม  
84.05 คะแนน ระดับผลการประเมิน   B    

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

   ข้อบกพร่อง จุดอ่อน ผลการประเมินประจำปีงบประมาณ 2564 ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
เนื่องจากไม่พบข้อมูลให้หน่วยตรวจสอบ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
 แผนการดำเนินงาน 

- ข้อ 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
 การให้บริการ 

- ข้อ 017 E-service 
 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

- ข้อ 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- ข้อ 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

- ข้อ 030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 



- ข้อ 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 
 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

- ข้อ 042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
- ข้อ 043  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 
 

ประเด็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน 

1. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   
ผลการประเมินประจำปี 2564 ไม่พบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563  

ข้อเสนอแนะนำไปปฏิบัติ  เพ่ือไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการคราวต่อไป ขอให้
เจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบงาน จัดทำรายงานตามที่เกิดข้อบกพร่องในปี 2563 มาปรับปรุง
แก้ไข  ในปี  ต่อไป 

2. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ผลการประเมินประจำปี 2564  พบว่า หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากร 

บุคคลองค์ประกอบของหลักเกณฑ์ไม่ครบถ้วน โดยขาดหลักเกณฑ์ด้าน...การ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร / การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร / การพัฒนา
บุคลากร/ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ 

ข้อเสนอแนะนำไปปฏิบัติ  เพ่ือไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการคราวต่อไป ขอให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน จัดทำรายงานตามที่เกิดข้อบกพร่องในปี 2564 มาปรับปรุงแก้ไข 
ในปี 2565  ต่อไป 

3. การส่งเสริมความโปร่งใส 
ไม่พบช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ช่องทางที่หน่วยงานเสนอ คือ กระดานสนทนา หัวข้อการร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่ง
ตามแนวทางกำหนดว่า ควรจัดทำ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับร้องเรียน ร้องทุกข์ท่ัวไปได้ 

ข้อเสนอแนะนำไปปฏิบัติ  เพ่ือไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการคราวต่อไป ขอให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน จัดทำรายงานตามที่เกิดข้อบกพร่องในปี 2564 มาปรับปรุงแก้ไข  
ในปี 2565  ต่อไป 

 



 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

(นางสาวพัชรี  ใจเบา) 

หัวหน้าสำนักปลัด 

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลนายูง 

-เพ่ือพิจารณา
............................................................................................................................. ................. 

.................................................................................................... ..........................................................................

.... 

 

 

(นางสาวพัชรี ใจเบา) 

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน 

ปลัดเทศบาลตำบลนายูง 

 

 

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลนายูง 

  เห็นชอบ 

  ไม่เห็นชอบ............................................................................................................................. 

 

 

(นายบัญชา  ตะวงษา) 

นายกเทศมนตรีตำบลนายูง 

 

 

 



 

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 โดยจำแนกออกเป็น 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 

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลนายูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลนายูง พบว่า มีผล
คะแนน  84.05 คะแนน ระดับผลประเมิน B ดังนี้ 



 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 

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

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. การใช้งบประมาณ 96.10 94.97 ลดลง 

EIT 
6.คุณภาพการดำเนินงาน 96.22 97.18 เพ่ิมข้ึน 
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. การวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

เครื่องมือ ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA คะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
 

IIT 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 100 ผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุงในเรื่องการใช้งบประมาณ คือใน
กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณควรมีการ
เปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการ
งบประมาณด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอ้ือต่อพวก
พ้อง และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีสวนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายได้ 

2. การใช้อำนาจ 98.31 
3. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 100 
5. การใช้งบประมาณ 94.97 

EIT 

6.คุณภาพการดำเนินงาน 97.18 ผลคะแนน EIT พบว่า ควรต้องปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อปรับปรุงการทำงาน ให้พัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ให้มี
กระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดี
ยิ่งขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึง
พอใจให้ผู้รับบริการ 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.34 
8. การปรับปรุงการทำงาน 96.18 

OIT 

9. การเปิดเผยข้อมูล 76.92 ผลคะแนน OIT พบว่า ยังไม่มีการประเมิน 
และไม่มีการจัดทำมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ยังไม่เพียงพอ  

10. การป้องกันการทุจริต 50.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือกำหนด
มาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลตำบลนายูง ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1. 1.ลดขั้นตอนในการ
ให้บริการประชาชน 

1.ทบทวนวิธีการและ
ขั้นตอนในการให้บริการ
ประชาชน 

สำนักปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง 

กุมภาพันธ์ – 
กันยายน 
2565 

รายงานผลดำเนินการใน
ประชุมประจำเดือน 

2.การปรับปรุงระบบการ
ทำงานและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

1.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ 

2.สำรวจความพอใจ 

สำนักปลัด กุมภาพันธ์ – 
กันยายน 
2565 

รายงานผลดำเนินการใน
ประชุมประจำเดือน 

3.โครงการจัดทำมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
และวิเคราะห์ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

 

 

 

1.เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  

2.แต่งตั้งคณะทำงาน 

3.ประชุมคณะทำงานเพ่ือ
จัดทำมาตรการ 

4.มอบหมายให้ทุกกอง
รับผิดชอบการดำเนินงาน 

สำนักปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง 

กุมภาพันธ์ – 
กันยายน 
2565 

รายงานผลและเอกสาร
ต่างๆ ตามตัวชี้วัดที่ 10
การป้องกันการทุจริต
เพ่ือนำไปเปิดเผยบน
เว็บไซต์ 

 


