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ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และน าข้อมูลผลการประเมินรวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่,  ตั วชี้ วั ดที่  2  การใช้
งบประมาณ, ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ, ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ, ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต, ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน, ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร, ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน, 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยทั้ง 10 ตัวชี้วัดนี้ประเมินผลจากการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อน
ให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านสา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ         
ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทใน
การผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มี
อันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านสา 
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1. หลักการและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐเกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรม มีการด าเนินงานที่โปร่งใสและมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
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) 
 การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด 
เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบ
ถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และ   
การอ านวยความสะดวกต่อประชาชน อีกท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการจัดท าแนวทาง/มาตรการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณต่อไป 

 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านสา 
 การประเมิน ITA มีกระบวนการด าเนินงานเป็นไปตามหลักการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดย
ค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ เพ่ือให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรใน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างชัดเจน โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นต่อ
คุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรของตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ 
 ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อ านาจ 
 ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน 
 ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงการท างาน  
 

 
 



-2- 
 

 ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่
ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (third party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมให้
ข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล 
 ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 
 การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้เริ่มกระบวนการประเมินผ่านระบบ ITAS ที่เว็บไซต์ 
https://itas.nacc.go.th/ ตั้งแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และได้สิ้นสุดกระบวนการประเมินฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564  
ระดับผลการประเมิน (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   

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านสา โดยภาพรวมได้คะแนน
เท่ากับ 88.51 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ A 
 

ตัวช้ีวัด คะแนน 
ปี 2563 

คะแนน 
ปี 2564 

ผลต่าง 

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

87.96 
71.61 
78.30 
72.80 
78.30 

92.48 
78.04 
84.87 
82.41 
84.51 

+4.52 
+6.43 
+6.57 
+9.61 
+6.21 

ส่วนที่ 2 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)    
 6.  คุณภาพการด าเนินงาน 
 7.  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8.  การปรับปรุงการท างาน 

91.00 
88.69 
85.05 

96.81 
95.81 
95.04 

+5.81 
+7.12 

+10.00 
ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)     
 9.  การเปิดเผยข้อมูล 
 10.  การป้องกันการทุจริต 

24.25 
12.50 

84.50 
87.50 

+60.25 
+75.00 

ผลการประเมิน 57.16 (D) 88.51 (A) +31.35 
 

ร้อยละ 30 

ร้อยละ 30 

ร้อยละ 40 

https://itas.nacc.go.th/%20ตั้งแต่
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 จากตารางสรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 96.81 คือ ตัวชี้วัดที่ 2.1 คุณภาพการ
ด าเนินงาน ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 1.2 การใช้งบประมาณ และเมื่อเปรียบเทียบ  
ผลการประเมิน ปี 2563 และ ปี 2564 พบว่า ทุกตัวชี้วัดมีระดับคะแนนที่เพ่ิมข้ึน 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
 

 
 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบลบ้านสา มีผลคะแนนการประเมินเพ่ิมขึ้น      
เมื่อเทียบกับปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 31.35   
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ผลคะแนนตามตัวชี้วัดการประเมิน 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

 

 
 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจ าแนกตามดัชนีของเทศบาลต าบลบ้านสา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา
ไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 5 ตัวชี้วัด คือ 
 (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.48 (เพ่ิมขึ้น) จากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานตามขั้นตอน/ระยะเวลาที่ก าหนด/เป็นไปอย่างเท่าเทียม         
การปฏิบัติหน้าที่มุ่งมั่นเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม 
 (2) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.81 (เพ่ิมขึ้น) จากการ
ประเมินการรับรู้ของผูรับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อคุณภาพการ
ด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่
ก าหนด การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา         
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาต และบริการอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน
และการด าเนินงานในภาพรวมที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
 (3) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.81 (เพ่ิมขึ้น) จากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อประสิทธิภาพ
การสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และประเมินถึงความสามารถในการชี้แจงและตอบ
ค าถาม รวมทั้งช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนการทุจริต 
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 (4) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.04 (เพ่ิมขึ้น) จากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (EIT) ต่อการปรับปรุง
ระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่มีการปรับปรุงการให้บริการ 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ 
 (5) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.50 (เพ่ิมขึ้น) จากการ
ประเมินเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ 
  -การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  -มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
  ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลด
น้อยลง โดยการจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 85) จ านวน 5 ตัวชี้วัด คือ 
  (1) ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.04 (เพ่ิมขึ้น) จากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) เกี่ยวข้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน มีลักษณะคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือ  
พวกพ้อง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
  (2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.87 (เพ่ิมขึ้น) จากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวกับการมอบหมายงาน  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ การใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เพ่ือการบริหารงานบุคคล 
  (3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.41 (เพ่ิมขึ้น) จาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากร
ภายในและบุคคลภายนอก แนวปฏิบัติและกระบวนการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ และก ากับดูแลตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  (4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.51 (เพ่ิมขึ้น) จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานโดยประเมินจากผู้บริหารสูงสุดที่
ให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต การทบทวนนโยบายป้องกันการทุจริต จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีการเฝ้าระวังตรวจสอบเรื่องทุจริต และลงโทษทางวินัย ความเชื่อมั่นของช่องทางการร้องเรียน 
ระดับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และการน าผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานตรวจสอบ
ภายนอกไปปรับปรุงระบบการป้องกันการทุจริต 
  (5) ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.50 (เพ่ิมขึ้น) จากการประเมิน
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (OIT) เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ทราบใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
   -ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
   -การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการ 
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   -การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 
   -การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   -การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 
4. เป้าหมายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบลบ้านสา มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 88.51 คะแนน มีระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) ในระดับ A 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. 2565 ดังนี้.- 
 

รายการ คะแนนในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เป้าหมายคะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 

88.51 
ระดับ A 

95.33 
ระดับ AA 

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

84.46   95.00 

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

95.89 96.00 

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

86.00 95.00 
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5. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานเทศบาลต าบลบ้านสา มีค่าคะแนนเท่ากับ 
88.51 อยู่ในระดับ A มีรายละเอียดดังนี้ 
 5.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.46 (เพ่ิมข้ึน) จากร้อยละ 
77.79 บ่งชี้ให้เห็นว่าหนว่ยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส และมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีดังนี ้

(1) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานให้   
มากขึ้น 

(2) ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการเปิดโอกาสให้
มีการสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนได้ 

(3) ต้องมีการเพ่ิมกลไกก ากับให้หน่วยงาน โดยก ากับให้มีการรายงานทางการเงิน โดยจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานทางการเงินเป็นรายไตรมาสต่อผู้บริหาร เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ให้ตรงเวลาและ
เป็นปัจจุบัน, ทบทวนความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลในวงรอบปีงบประมาณ    
๒๕61-๒๕65 กับการจัดท างบประมาณ เพ่ือปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า 
และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

(4) ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง 
(5) เพ่ิมการอ านวยความสะดวกเก่ียวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานใน

หน่วยงาน 
(6) ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
(7) สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุ จริต 

ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน หากพบการทุจริตในหน่วยงาน 
 5.2 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.89 (เพ่ิมขึ้น) จากร้อยละ 
88.25 บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายังยึดหลักตาม
มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น า
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีดังนี ้
 (1) หน่วยงานควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 
 (2) หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  
 5.3 แบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.00 (เพ่ิมขึ้น) บ่งชี้ให้เห็นว่า
หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดง
ถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ท าให้โดยรวม
แล้วหน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” แก่ส่วนราชการอ่ืน ๆ ได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับ
หน่วยงาน มีดังนี้ 
 (1) แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน/เป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 
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 (2) แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน โดยเป็นการ
ด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส และต้องเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 
 (3) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิขอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของ   
ผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามข้อ O29 ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 (4) แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียด วิธีการที่
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
 (5) แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น         
การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดี คนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้าง
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น โดยต้องเป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับ
นโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 (6) แสดงผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้องตามภารกิจหลัก โดยเป็น     
ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา  
 
6. ประเด็นที่ต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
78.04 ซึ่งประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีรายละเอียดดังนี้.-  
 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
I7 : ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 54.94 
I8 : หน่วยงานท่านใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 77.08 
I9 : หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

90.42 

I10 : บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา        
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

93.61 

I11 : หน่วยงานท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

80.71 

I12 : หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

71.46 
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  จากผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควร
ด าเนินการ ดังนี้.- 

1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้บุคลากรในหน่วยงาน 
2. ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี(ท่ีผ่านมา)  

3. ด าเนินการแสดงคู่มือหรือแนวทางการเบิก - จ่ายเงิน หรือการยืมเงินทดรองราชการ/ปฏิบัติราชการ พร้อม
ทั้งการคืน/ผลักใช้เงินที่ยืมจากกองคลัง ในการไปราชการ การจัดประชุม สัมมนา เป็นต้น   

4. ด าเนินการแสดงข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ของเทศบาล ได้แก่ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ สรุปผลการด าเนินการ 

5. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ในรูปแบบการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
มาตรการ/แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 : การยกระดับคะแนน IIT และ OIT ให้ดีขึ้น  
 จากการพิจารณาตามผลการวิเคราะห์การประเมินฯ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของเทศบาลต าบล
บ้านสา การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้คะแนนต่ าสุด ร้อยละ 84.46 รองลงมาคือ การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) มีคะแนนร้อยละ 86.00 ซึ่งทั้งสองหัวข้อถือเป็นประเด็นส าคัญที่หน่วยงานต้องด าเนินการปรับปรุง   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับคะแนน IIT 
และ OIT ให้สูงขึ้น  
 โดยก าหนดมาตรการ/แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดังนี้.-  
 

มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1.การใช้งบประมาณ 1)สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีให้บุคลากรใน
หน่วยงาน 
2) จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้าน
การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ว่าจะเปน็แผน 
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงาน 
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 
เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี(ท่ีผา่นมา) 
3) จัดท าและแสดงคู่มือหรือแนวทางการ
เบิก - จ่ายเงิน หรือการยมืเงินทดรอง
ราชการ/ปฏิบัตริาชการ พร้อมทั้งการคืน/
ผลักใช้เงินท่ียืมจากกองคลัง ในการไป
ราชการ การจดัประชุม สัมมนา เป็นต้น   
 

ส านักปลดัฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

 

ต.ค. 64–ก.ย. 65 รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผลใหผู้้บริหาร
ทราบ 
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มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

 4) จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมลูด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือจดัหาพัสดุต่อสาธารณชนทาง
เว็บไซต์ของเทศบาล ได้แก่ แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ สรุปผลการ
ด าเนินการ 
5) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ ในรูปแบบการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
6) จัดท าโครงการ/กจิกรรมเสริมสร้าง
จิตส านึกในเรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 

   

2.การปฏิบัติงาน -ให้มีการส ารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการของหน่วยงานท่ีสอดคลอ้งกับ
ภารกิจหลัก 

ส านักปลดัฯ ต.ค. 64–ก.ย. 65 รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผลใหผู้้บริหาร
ทราบ 

3.การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

-ให้มีการด าเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 

ส านักปลดัฯ ต.ค. 64–ก.ย. 65 รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผลใหผู้้บริหาร
ทราบ 

4.การจดัการเรื่องร้องเรยีนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1)จัดท าคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อ
เรื่องร้องเรียนที่เกีย่วข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี เช่น 
รายละเอียด วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท า
การร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ
วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรยีน ส่วน
งานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนนิการ    
เป็นต้น 
2)จัดท าช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าท่ี
ทางเว็บไซต์ โดยแยกตา่งหากจากช่องทาง
ทั่วไป 

ส านักปลดัฯ ต.ค. 64–ก.ย. 65 รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผลใหผู้้บริหาร
ทราบ 

5.เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร -จัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความส าคญักับการปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานดา้นคุณธรรมและความ
โปร่งใส โดยให้ผู้บริหารสูงสดุคนปจัจุบันมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

ส านักปลดัฯ ต.ค. 64–ก.ย. 65 รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผลใหผู้้บริหาร
ทราบ 
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มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

6.การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

-จัดโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บคุลากรใน
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสตัย์สจุริตอย่างชัดเจน 

ส านักปลดัฯ ต.ค. 64–ก.ย. 65 รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผลใหผู้้บริหาร
ทราบ 

7.ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งในใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

1)จัดให้มโีครงการชี้แจงแนวทางและ
หลักเกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment - ITA) 
2)รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
หรือสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน 

ส านักปลดัฯ ม.ค. 65–เม.ย. 65 รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผลใหผู้้บริหาร
ทราบ 

 
 

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


