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ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานน าผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงหรือช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต   
การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส าหรับ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนากรอบการประเมิน รูปแบบ 
วิธีการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมิน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ าซ้อนของการ
ด าเนินการ และมุ่งเน้นการร่วมด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านสา ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการ
ประเมินดังกล่าวจะสามารถพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานให้สูงขึ้น น าไปสู่การยกระดับ 
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศต่อไป 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity And Transparency Assessment : ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
1. ที่มา 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐเกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรม มีการด าเนินงานที่โปร่งใสและมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อา จ
ก่อให้เกิดการทุจริต โดยได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 
2561 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ (Integrity And Transparency Assessment : ITA) และก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และ
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) 
ก าหนดตัวชี้วัดในระยะปี พ.ศ.2561-2565 คือร้อยละ 80 ของหน่วยงานต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป) 
 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินรวมทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน จัดประเภท
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ 
 1. องค์กรศาล จ านวน 3 หน่วยงาน 
 2. องค์กรอัยการ จ านวน 1  หน่วยงาน 
 3. องค์กรอิสระ จ านวน 5 หน่วยงาน 
 4. หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา จ านวน 3 หน่วยงาน 
 5. ส่วนราชการระดับกรม จ านวน 146 หน่วยงาน 
 6. รัฐวิสาหกิจ จ านวน 53 หน่วยงาน 
 7. องค์การมหาชน จ านวน  55 หน่วยงาน 
 8. หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ จ านวน 19  หน่วยงาน 
 9. กองทุน จ านวน 7 หน่วยงาน 
 10. สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 83 หน่วยงาน 
 11. จังหวัด จ านวน 76 หนว่ยงาน 
 12. องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 76 หน่วยงาน 
 13. เทศบาลนคร จ านวน 30  หน่วยงาน 
 14. เทศบาลเมือง จ านวน 188 หน่วยงาน 
 15. เทศบาลต าบล จ านวน 2,243 หน่วยงาน 
 16. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จ านวน 2 หน่วยงาน 
 17. องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 5,313 หน่วยงาน 
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2. ระเบียบวิธีการประเมิน 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity And Transparency Assessment System : ITAS) เพ่ือเป็นศูนย์กลางใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และท าให้การด าเนินการประเมินสามารถ
ท าได้อย่างรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 

 2.1 แหล่งข้อมูลในการประเมิน 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน ประกอบไปด้วย 3 แหล่ง ดังนี้ 
 1) ผู้มีส่วนได้เสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า 
ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 2) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เคยมารับบริการ
หรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ.2563 เป็นต้นมา  
 3) เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ 

 2.2 เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมิน ประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency Assessment : 
IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และ
ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : 
EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมินใน 3 
ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการ
เปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การ
บริหารงาน การบริหารเงิน งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และ
ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการทุจริต) 

 2.3 รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมิน 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้อง
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงาน
อย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และใน
กรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณี การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้ เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย
ค าถาม จ านวน 6 ข้อ  
 ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นั บตั้งแต่การ
จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของ
บุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ซึ่งประกอบด้วยค าถาม จ านวน 6 ข้อ 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ
การใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้
อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมิน
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งประกอบด้วยค าถาม จ านวน 6 ข้อ 

 ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สิน
ของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการ
ยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบั ติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย ซึ่งประกอบด้วยค าถาม จ านวน 6 ข้อ 
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  ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน     
ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภาย นอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยค าถาม จ านวน 6 ข้อ 

 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่าง        
เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ         
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
คุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์   
อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยค าถาม จ านวน 5 ข้อ 

 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่
เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้        
ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยค าถาม 
จ านวน 5 ข้อ 

  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ     
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับริ
การหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้
นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย ซึ่งประกอบด้วยค าถาม จ านวน 5 ข้อ 
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 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้ทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล
พ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน 
การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงิน งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การด าเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ 
(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการ
ให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับ
ติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ตารางแสดงรูปแบบการประเมิน น้ าหนักการประเมินและตัวชี้วัด 
 

แบบการวัด น้ าหนัก 
(100) 

ตัวช้ีวัด 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 30 1.การปฏิบัติหน้าที่ 
2.การใช้งบประมาณ 
3.การใช้อ านาจ 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  30 6.คุณภาพการด าเนินงาน 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8.การปรับปรุงระบบการท างาน 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  40 9.การเปิดเผยข้อมูล 
10.การป้องกันการทุจริต 
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 2.4 การประมวลผลคะแนน และเกณฑ์ระดับผลคะแนน 
 

การประเมินผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้.- 
 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 
คะแนนข้อค าถาม คะแนนเฉลี่ยของข้อค าถาม

จากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของข้อค าถาม

จากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ       
ค าถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุก 
ตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด
ในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด
ในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด
ในแบบส ารวจ 

น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน้ าหนัก 

 
ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating 
Score) โดยจ าแนกออกเป็น 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 
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3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านสา 
 

รายการ คะแนน 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 77.79 

1.1 การปฏิบัติหน้าที่ 
1.2 การใช้งบประมาณ 
1.3 การใช้อ านาจ 
1.4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
1.5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

87.96 
71.61 
78.30 
72.80 
78.30 

2. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 88.25 
 2.1 คุณภาพการด าเนินงาน 
 2.2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 2.3 การปรับปรุงการท างาน 

91.00 
88.69 
85.05 

3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  18.38 
 3.1 การเปิดเผยข้อมูล 
 3.2 การป้องกันการทุจริต 

24.25 
12.50 

ผลการประเมิน 57.16 (D) 
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ผลการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

 
ล าดับที่ รายการ คะแนน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 87.96 
 1.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็น

ดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
73.97 

  -เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด 
 -เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

72.55 
75.38 

 1.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มา
ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

78.06 

 1.3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
อย่างไร  

77.14 

  -มุ่งผลส าเร็จของงาน 78.91 
  -ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 75.02 
  -พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 77.49 
 1.4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับ

การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 
99.29 

  -เงิน 100 
  -ทรัพย์สิน 100 
  -ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 97.87 
 1.5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

99.29  

  -เงิน 100 
  -ทรัพย์สิน 100 
  -ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 97.87 
 1.6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 
100 

  -เงิน 100 
  -ทรัพย์สิน 100 
  -ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 100 
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ล าดับที่ รายการ คะแนน 
2 การใช้งบประมาณ 71.61 

 2.1 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

43.80 

 2.2 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  
 -คุ้มค่า 
 -ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

75.23 
75.98 
74.48 

 2.3 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด 

84.25 

 2.4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา     
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

92.48 

 2.5 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

69.84 

  -โปร่งใส ตรวจสอบได้ 77.48 
  -เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 62.20 
 2.6 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  
64.09 

  -สอบถาม 
 -ทักท้วง 
 -ร้องเรียน 

66.09 
63.09 
63.09 

3 การใช้อ านาจ 78.30 
 3.1 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 72.98 
 3.2 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง   

มากน้อยเพียงใด 
70.70 

 3.3 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

72.18 

 3.4 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 81.93 
 3.5 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต 

มากน้อยเพียงใด 
89.50 

 3.6 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 82.48 
  -ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 

 -มีการซื้อขายต าแหน่ง 
 -เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

79.73 
87.25 
80.48 
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ล าดับที่ รายการ คะแนน 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 72.80 
 4.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ

น าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
82.74 

 4.2 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

70.54 

 4.3 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

69.98 

 4.4 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

84.20 

 4.5 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

60.30 

 4.6 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

69.04 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 78.30 
 5.1 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย

เพียงใด 
69.16 

 5.2 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 96.67 
  -ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

 -จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
95.56 
97.78 

 5.3 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 75.04 
 5.4 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย

เพียงใด 
80.43 

  -เฝ้าระวังการทุจริต 80.18 
  -ตรวจสอบการทุจริต 80.18 
  -ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 80.93 
 5.5 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
81.64 

 5.6 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็น
ต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

66.89 

  -สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 67.62 
  -สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 67.62 
  -มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 66.16 
  -มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 66.16 
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ผลการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

 
ล าดับที่ รายการ คะแนน 

1 คุณภาพการด าเนินงาน 91.00 
 1.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น

ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
89.63 

  -เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด 92.71 
  -เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 86.56 
 1.2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ 

อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 
90.02 

 1.3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

88.05 

 1.4 ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่าย
หรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

99.61 

  -เงิน 100 
  -ทรัพย์สิน 100 
  -ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 98.84 
 1.5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ

ส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 
87.67 

2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.69 
 2.1 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 86.76 
  -เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 86.57 

 -มีช่องทางหลากหลาย 86.95 
2.2 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

84.97 

 2.3 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการ หรือไม่ 

92.05 

 2.4 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

87.64 

 2.5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือไม่ 

92.05 
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ล าดับที่ รายการ คะแนน 
3 การปรับปรุงการท างาน 85.05 

 3.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

89.63 

 3.2 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการ 
ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

85.34 

 3.3 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

86.05 

 3.4 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการขอหน่วยงานได้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

80.79 

 3.5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

83.45 
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แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

 
ล าดับที่ รายการ คะแนน 

1 การเปิดเผยข้อมูล 24.25 
 1.1 โครงสร้าง 100 
 1.2 ข้อมูลผู้บริหาร 0 
 1.3 อ านาจหน้าที่ 0 
 1.4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 0 
 1.5 ข้อมูลการติดต่อ 100 
 1.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 0 
 1.7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100 
 1.8 Q&A 0 
 1.9 Social Network  100 
 1.10 แผนด าเนินงานประจ าปี 100 
 1.11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 0 
 1.12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 0 
 1.13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100 
 1.14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100 
 1.15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100 
 1.16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 0 
 1.17 E-Service 100 
 1.18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 0 
 1.19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน 0 
 1.20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 0 
 1.21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 0 
 1.22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 100 
 1.23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 0 
 1.24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 0 
 1.25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0 
 1.26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0 
 1.27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0 
 1.28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 0 
 1.29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 0 
 1.30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 0 
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ล าดับที่ รายการ คะแนน 

 1.31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี 0 
 1.32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 0 
 1.33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 0 

2 การป้องกันการทุจริต 12.50 
 2.1 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 0 

 2.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100 
 2.3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  0 
 2.4 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 0 
 2.5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 0 
 2.6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 100 
 2.7 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 0 
 2.8 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 0 
 2.9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 0 
 2.10 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 0 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
 
 

 
 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) พบว่าเทศบาลต าบลบ้านสา มีผลคะแนนลดลง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลคะแนน
เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 22.23 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลคะแนนลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 24.44 
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ผลคะแนนตามแบบวัดการรับรู้และการเปิดเผยข้อมูล 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 
 

 
 

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามรูปแบบของเครื่องมือในการประเมิน พบว่า 
 1. ผลการประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง พบว่าในปีงบประมาณ 2563 มีคะแนนลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 4.90 ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่าบุคลากรภายในองค์กรมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรลดลง หน่วยงานจะต้องพัฒนาความเชื่อมั่นภายในหน่วยงานในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลด้านการใช้งบประมาณ การเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถสอบถามหรือทักท้วงการ
ด าเนินงานด้านงบประมาณ 
 2. ผลการประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเ สีย
ภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมินใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงานตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การสื่อสาร 
และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 5.86 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามหน่วยงานควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ผู้รับบริการทราบถึงแนว
ทางการด าเนินงาน การปฏิบัติงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 
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 3. ผลการประเมินจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่
แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจาก
เว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีคะแนนลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 71.93 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีปัญหาในการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้เกิด
จากเว็บไซตท์ี่มีข้อจ ากัดในการลงข้อมูลต่าง ๆ ดังนั้นเพ่ือเป็นการยกระดับ หน่วยงานจะต้องด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์
เพ่ือให้มีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรสุจริต การก าหนด
นโยบายหรือมาตรการในการป้องกันการทุจริต ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส หน่วยงานต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งก ากับติดตามแนวนโยบายและมาตรการ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อการ
บริหารงานและปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
 

ผลคะแนนตามตัวชี้วัดการประเมิน 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

 

 
 
 เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามตัวชี้วัดการประเมิน พบว่า 
 การตอบตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 77.79 
 1. ตัวชีว้ัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน 87.96 จาก 100 คะแนน หน่วยงานควรมีการก าหนดกลไกหรือ
วางระบบการปฏิบัติหน้าที่/การให้บริการ และขับเคลื่อนแนวทางไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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 2. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนน 71.61 จาก 100 คะแนน หน่วยงานควรเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถสอบถาม ทักท้วง หรือ
ร้องเรียนได้หากมีข้อสงสัย  
 3. ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนน 78.30 จาก 100 คะแนน หน่วยงานควรมีมาตรการกลไกในการ
ก ากับติดตาม ตรวจสอบการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา ในด้านการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติร าชการ 
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม 
 4. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน 72.80 จาก 100 คะแนน หน่วยงานควรมีการ
เผยแพร่ประกาศให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบถึงแนวทาง ขั้นตอน วิธีการ ในการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความชัดเจน และสะดวก รวมถึงมีการติดตาม ก ากับ ดูแล และตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและน าไปปฏิบัติ 
 5. ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน 78.30 จาก 100 คะแนน หน่วยงานควรมีการก าหนด
มาตรการ แนวทาง ในการสร้างเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และด าเนินการจัดการน าผลการตรวจสอบไปปรับปรุง
การด าเนินการป้องกันการทุจริตให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และก ากับติดตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต 
รวมถึงพัฒนาแนวทางในการติดตาม ติดต่อกลับและเก็บรักษาความลับ ให้ ผู้ร้องเรียนได้รับความสะดวก มีความ
ปลอดภัย และมั่นใจในการด าเนินงานที่โปร่งใส 
 

 การตอบตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 88.25 จาก 100 คะแนน  
  6. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนน 91.00 จาก 100 คะแนน หน่วยงานควรมี แนวทาง 
มาตรการในการก ากับติดตามการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ประกอบกับมีการเผยแพร่ขั้นตอนการด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 7. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน 88.69 จาก 100 คะแนน หน่วยงานควรมีการก ากับ
ติดตามการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส และมีช่องทางให้สาธารณชนแสดง
ความคิดเห็น มีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงและตอบค าถามเม่ือสาธารณชนมีค าถามหรือมีข้อกังวลสงสัย 
 8. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนน 85.05 จาก 100 คะแนน หน่วยงานควรพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสมากข้ึน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน และควรมีแนวทางที่แสดงให้เห็ นถึงการ
ปรับปรุงพัฒนาวิธีการ และข้ันตอนการด าเนินงานที่ดีข้ึน 
 

 การตอบตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 18.38 จาก 100 คะแนน  
 9. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 24.25 จาก 100 คะแนน หน่วยงานควรปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย
เพ่ือจะได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงาน การให้บริการ แผนการบริหารงาน การใช้
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์ และการด าเนินการร้องเรียน  
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การทุจริตของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ เพ่ือแสดงให้สาธารณชนได้รับทราบถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน         
การด าเนินงานของหน่วยงาน ควรเพ่ิมการให้บริการผ่านระบบ e-service และข้อมูลสถิติการให้บริการ 
 10. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 12.50 จาก 100 คะแนน ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา     
ควรปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แสดงออกถึงเจตจ านงในการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล สนับสนุน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องจัดท าแผน ติดตาม และก าหนดมาตรการ แนวทางเพ่ือป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายใน
หน่วยงาน 
 
5. เป้าหมายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลต าบลบ้านสา มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 57.16 คะแนน มีระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) ในระดับ D เทศบาลต าบลบ้านสา มีเจตจ านงในการปรับปรุง พัฒนา องค์กร ในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสให้อยู่ในระดับสูงขึ้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 – 2580) ต่อไป จึงได้ก าหนดเป้าหมายในการ
เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

รายการ คะแนนในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

เป้าหมายคะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 

57.16 
ระดับ D 

86.67 
ระดับ A 

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal 
Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
(น้ าหนักร้อยละ 30) 

77.79 85 

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
(น้ าหนักร้อยละ 30) 

88.25 90 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) 
(น้ าหนักร้อยละ 40) 

18.38 85 
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ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

 
มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
การติดตามผล 

1.เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร 1) ปรับปรุงข้อมลูข่าวสารการ
ประชาสมัพันธ์ ต่าง ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
2) ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย 
3) เพิ่มช่องทางการประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร เช่น line facebook เปน็ต้น 

ส านักปลดัฯ 
 

ม.ค. 64–มี.ค. 64 รายงานผลการ
ด าเนินการในการ
ประชุมประจ าเดือน
เมษายน 2564 

2.ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งในใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

-รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
หรือสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน 

ส านักปลดัฯ ม.ค. 64–มี.ค. 64 รายงานผลการ
ด าเนินการในการ
ประชุมประจ าเดือน
เมษายน 2564 

3.การสร้างฐานความคิด
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชนส์่วนรวม 

1) เสริมสร้างฐานคิดแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ในรูปแบบ
การจัดอบรม การประชุม หรือการจัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค ์
2) จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบตัิในการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

ส านักปลดัฯ ม.ค. 64–ก.ย. 64 รายงานผลการ
ด าเนินการและ
สรุปผล ณ สิ้นปี    
งบประมาณ 

4.คณุภาพการด าเนินงาน สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานและ
การให้บริการแก่ประชาชน ดังนี ้
1) มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานให้มี
จิตสาธารณะ พร้อมให้บริการประชาชน
อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
2) จัดท าและเผยแพร่ขั้นตอนในการ
ให้บริการ ผูร้ับผดิชอบ และระยะเวลาการ
ให้บริการแก่ผูร้ับบริการ ผูม้าตดิตอ่ หรือ   
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทราบอยา่งชัดเจน เพื่อ
แสดงให้เห็นความโปร่งใสในการให้บริการ 
3) จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจใน
การรับบริการ 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

ม.ค. 64–ก.ย. 64 รายงานผลการ
ด าเนินการและ
สรุปผล ณ สิ้นปี    
งบประมาณ 

 
    

 
************************ 


