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ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 
  รายงานฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในรอบปีที่
ผ่านมา (ปี 2563) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการ
จัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 
  ในการนี้เทศบาลต าบลกุดแฮด  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จ าสามารถยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้องถึงภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับ
หน่วยงาน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของ
ประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด 
 

          1  ตุลาคม  2563 
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1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได้ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ
ด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย     เทศบาลต าบลกุดแฮด จึงได้
จัดท ารายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในปีที่
ผ่านมา (ปี 2563) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการ
จัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  
  
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกุดแฮด  อ าเภอกุดบาก  
จังหวัดสกลนคร  (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2563) 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานเทศบาลต าบลกุดแฮด มีค่า
คะแนนเท่ากับ 69.88  คะแนน อยู่ในระดับ c  มีรายละเอียดดังนี้  

 อันดับ     ตัวช้ีวัด         คะแนน 

 1.                        การปฏิบัติหน้าที่                 100   
 2    การใช้งบประมาณ       100  
 3    การแก้ไขปัญหาการทุจริต      99.95 
 4    การใช้ทรัพย์สินของราชการ      99.83 
 5    การใช้อ านาจ       99.47 
 6    ประสิทธิภาพการสื่อสาร        95.40 
 7    คุณภาพการด าเนินงาน      94.33 
 8    การปรับปรุงการท างาน      92.89  
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 9    การเปิดเผยข้อมูล      45.82 
 10    การป้องกันการทุจริต      12.50 

 

ผลคะแนนการประเมินจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 
ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT EIT  ซึ่งสะท้อน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
อย่างชัดเจน คุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด OIT  และผู้ประเมินจึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ แบบวัด OIT เป็น
การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึง
ควรด าเนินการดังนี้ 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
ข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่าน
ระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา 
ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุม
เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนด
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตาม
การน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแล
เว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

สรุปผลการประเมินแยก 3 รูปแบบ  
 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT)  เป็นการสอบถามการรับรู้และความ
คิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในองค์ 5 ตัวชี้วัด และแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ 

ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่  ได ้ 100   คะแนน     
 ตัวชี้วัดที่  2 การใช้งบประมาณ ได้ 100   คะแนน     
 ตัวชี้วัดที่  3 การใช้อ านาจ      ได้ 99.47 คะแนน     
 ตัวชี้วัดที่  4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้ 99.83 คะแนน   
 ตัวชี้วัดที่  5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้ 99.95 คะแนน 
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2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นการเก็บข้อมูลจากผู้รับริการหรือผู้
ติดต่อหน่วยงาน โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัดและแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
(85 คะแนนขึ้นไป) คือ 

 

       ตัวชี้วัดที่ 6  ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได ้  95.40 คะแนน    
         ตัวชี้วัดที่ 7  คุณภาพการด าเนินงาน ได ้  94.33 คะแนน    
         ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงการท างาน ได้   92.89 คะแนน 

 

3. การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency  
Assessment:OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน มี 2 ตัวชี้วัด และมีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย คือ 

  
      ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล        ได้  45.82 คะแนน 
      ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต  ได้  12.50 คะแนน 
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3. วิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่วงใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Internal and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบล
กุดแฮด อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
 

3.1 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยด่วน 
จากผลการคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของเทศบาลต าบลกุดแฮด พบว่า ที่ควรปรับปรุง แก้ไขโดยการ
วิเคราะห์แยกเป็นประเด็น ดังนี้ 
 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน การแก้ไขปรับปรุง หมายเหตุ 

1. การเปิดเผยข้อมูล   
O1 โครงสร้าง 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
O3 อ านาจหน้าที่ 
O4 แผนยุทธศาสตร์ 
O5 ข้อมูลการติดต่อ 
O11 รายงานการก ากับ    
ติดตามรอบ6 เดือน 
O12 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

เทศบาลต าบลกุดแฮดได้ด าเนินการตามนโยบายตาม 
ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อนทั้ง 14 ตัวชี้วัด ในการเปิดเผย
ข้อมูล แต่คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งว่า url เป็น
ไฟล์ PDF ท าให้ไม่ทราบข้อมูลว่าอยู่ตรงส่วนไหนของ
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ควรส่ง url ที่เชื่อมหน้า
หลักมาให้ด้วย เพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น
ประชาชนสามารถเชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์
ของหน่วยงานจริง ดังนั้น เทศบาลต าบลกุดแฮดต้อง
ตรวจสอบว่า url ที่น าเสนอสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

O1,  O2 , O3 
O4 , O5 , O11 

O12, O18 ,O19 

O20, O25 ,O26 

O28 คณะกรรมการ
ได้แจ้งผลการประเมิน
ที่ท าให้ไมไ่ด้คะแนน
เหมือนกนัทกุตวัชีว้ดั 
 

O17 E-Service แบบฟอร์มต่างๆไม่จัดว่าเป็น E-Service  
O18 แผนการใช้จ่ายประจ าปี 
O19 รายงานการกับติดตาม
รอบ 6 เดือน 
O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
O25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
O26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารฯ 
O28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 
 

เทศบาลต าบลกุดแฮดได้ด าเนินการตามนโยบายตาม 
ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อนทั้ง 14 ตัวชี้วัด ในการเปิดเผย
ข้อมูล แต่คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งว่า url เป็น
ไฟล์ PDF ท าให้ไม่ทราบข้อมูลว่าอยู่ตรงส่วนไหนของ
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ควรส่ง url ที่เชื่อมหน้า
หลักมาให้ด้วย เพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น
ประชาชนสามารถเชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์
ของหน่วยงานจริง ดังนั้นเทศบาลต าบลกุดแฮดต้อง
ตรวจสอบว่า url ที่น าเสนอสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

O1,  O2 , O3 
O4 , O5 , O11 

O12, O18 ,O19 

O20, O25 ,O26 

O28 คณะกรรมการ
ได้แจ้งผลการประเมิน
ที่ท าให้ไมไ่ด้คะแนน
เหมือนกนัทกุตวัชีว้ดั 
url เป็นไฟล์ PDF ท า
ให้ไม่ทราบข้อมลูว่าอยู่
ตรงส่วนไหนของ
เว็บไซตห์ลักของ
หน่วยงาน 
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ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน การแก้ไขปรับปรุง หมายเหตุ 
2. การป้องกันการทุจริต   

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ      
ทุจริต 

คณะกรรมการประเมินแจ้งว่า url เป็น
ไฟล์ PDF ท าให้ไม่ทราบข้อมูลว่าอยู่ตรง
ส่วนไหนของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
เทศบาลต าบลกุดแฮดต้องตรวจสอบว่า 

url ที่น าเสนอสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

 

O30 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต เทศบาลต าบลกุดแฮดต้องมีช่องทางให้แจ้ง
เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการประเมินแจ้งว่า url เป็น
ไฟล์ PDF ท าให้ไม่ทราบข้อมูลว่าอยู่ตรง
ส่วนไหนของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
เทศบาลต าบลกุดแฮดต้องตรวจสอบว่า 

url ที่น าเสนอสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 

เทศบาลต าบลกุดแฮดต้องน าเสนอ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 
 
 

เทศบาลต าบลกุดแฮดต้องน าเสนอ
กิจกรรมที่เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน 

 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 
O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
O42 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

เทศบาลต าบลกุดแฮดได้ด าเนินการตาม
ตัวชี้วัด ครบ ทั้ง 5 ตัวชีว้ัด ตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต แต่
คณะกรรมการประเมินแจ้งว่า url เป็น
ไฟล์ PDF ท าให้ไม่ทราบข้อมูลว่าอยู่ตรง
ส่วนไหนของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
เทศบาลต าบลกุดแฮดต้องตรวจสอบว่า 
url ที่น าเสนอสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
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4. แนวทางการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Internal and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. วิเคราะห์คะแนน ITA ของปี 2563 เพ่ือทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อย เพ่ือสามารถด าเนินการ
ปรับปรุงและมีแนวทางท่ีดีในการด าเนินการในปี 2564 

2. จัดการประชุมเพ่ือหารือ และเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบล
กุดแฮด ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบโครงการประเมิน และน าเรื่องผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ปี2563 แจ้งในที่ประชุมประจ าเดือนของพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล
กุดแฮด ให้ทราบเพ่ือให้ทุกคนได้ตระหนัก เห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
 3. มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการเตรียมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก ากับติดตามเจ้าหน้าที่ท่ีต้อง
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับตัวชี้วัดที่ต้องน าเสนอบนเว็บไซต์เทศบาลต าบลกุดแฮด ได้เข้าใจ แนวทางท่ี
ด าเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และตรงตามท่ีคณะกรรมการการประเมินได้เสนอชี้แนะแนวทาง
ในการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลให้สามารถยกระดับผลคะแนน ในการประเมิน ปี 2564 ที่สูงขึ้น 
 
 
 
 

 ลงชื่อ………………...……….........………………..ผู้จัดท า 
   (นางนัดณภา ข่วงทิพย์) 

    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 
 

 
  

 
  
 


