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รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป พ.ศ.2564 
 
1. ความเปนมา 

ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาเคร่ืองมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และ 
เปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชช่ือวา 
“การประเมินคุณธรรมและความ โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของ หนวยงาน ภาครัฐไดถูก
กําหนดเปนกลยุทธท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-
2564) ซ่ึงถือวาเปนการยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและ ความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงาน 
ภาครัฐ ใหเปน“มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหนวยงานภาครัฐ ท่ัว ประเทศจะตองดําเนินการโดยมุงหวังให 
หนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมิน และแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงาน 
ในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

2. กรอบการประเมิน  
2.1 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ ITA) ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบดวย 10 ตัวชี้วัดโดยประกอบดวยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 3 
เครื่องมือ โดยสรุปดังนี้ 

เครื่องมือที่ใชในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย 
ภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ 

รอยละ 30 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย 
ภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน 
รอยละ 30 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 
แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 

รอยละ 40 ตวัชีวดัที 10 การปอ้งกันการทจุริต 

2.2 การกำหนดเกณฑการประเมนิผลและการรายงานผลการประเมนิ ITA ในลักษณะคาคะแนน 
ควบคูกับระดับผลการประเมินโดยจำแนกออกเปน 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 

/3. ผลการ... 
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3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาหนวยงานภาครัฐของเทศบาลตําบลลุมลําชี 
ประจําป  พ.ศ.2564 โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ดังนี้ 
 3.1 แสดงคาคะแนนรายตัวชี้วัด และคาคะแนนเฉลี่ยพรอมระดับผลการประเมิน 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ 82.82 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ 71.86 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ 77.94 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ 72.88 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต 74.40 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน 91.99 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.61 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 87.18 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 31.69 

ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 6.25 

คะแนนเฉลี่ย 57.36 

ระดับผลการประเมิน  D 
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 3.2 แสดงคาคะแนนผลการประเมินแบบแผนภูมิพรอมการจัดอันดับคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด จาก
ระบบประเมินฯ (ITAS) ของสํานักงาน ป.ป.ช.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3 การจัดอันดับคาคะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 คุณภาพการดําเนินงาน 91.99 

2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.61 

3 การปรับปรุงการทํางาน 87.18 

4 การปฏิบัติหนาที่ 82.82 

5 การใชอํานาจ 77.94 

6 การแกไขปญหาการทุจริต 74.40 

7 การใชทรัพยสินของทางราชการ 72.88 

8 การใชงบประมาณ 71.89 

9 การเปดเผยขอมูล 31.69 

10 การปองกันการทุจริต 6.25 

คะแนนสูงสุด 91.99 คะแนน           คะแนนตํ่าสุด 6.25 คะแนน 
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 3.4 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  

เทศบาลตําบลลุมลําชี  อาํเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ 

1. การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลตําบลลุมลําชี ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 จากผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตําบลลุมลําชี พบวา มีผลคะแนน  

57.36 อยูในระดับ D ดังนี้  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

โดยวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวชี้วัด  ไดดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

1.การปฏิบัติหนาที่ 82.82 ผลคะแนน IIT พบวา มีประเด็นที่ตองปรับปรุงในเรื่อง
ของการใชงบประมาณ การรายงานผลการใชจาย
งบประมาณ การรับรูการใชจายงบประมาณของผูมีสวน
ไดสวนเสียภายใน 

2.การใชงบประมาณ 71.86 

3.การใชอํานาจ 77.94 

4.การใชทรัพยสินของทางราชการ 72.88 

5.การแกไขปญหาทุจริต 74.40 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

6.คุณภาพการดําเนินงาน 91.99 ผลคะแนน EIT พบวา ควรจะตองปรับปรุงการทํางาน 
การใหบริการประชาชนโดยมีมาตรการลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน 

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.61 

8.การปรับปรุงการทํางาน 87.18 

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

9.การเปดเผยขอมูล 31.69 ผลคะแนน OIT พบวา ยังไมมีการประเมิน และแนวทาง
ในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 10.การปองกันการทุจริต 6.25 

 

/2.ขอเสนอ... 
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2.ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 จากการประชุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ผูบริหารและเจาหนาที่ ได

รวมกันพิจารณาเพ่ือกําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบลลุมลําชี ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

การติดตามผล 

1.การกําหนดแนวทางและ
วิธีการใชงบประมาณอยาง
คุมคาและมีประสิทธิภาพ 
การรายงานการใชจาย
งบประมาณ และการรับรู
การใชจายงบประมาณของ
บุคลากรภายใน 

1.จัดทําแผนพัฒนาในระดับสํานัก/กอง
เพ่ือเปนกรอบในการดําเนินงานตาม
เปาหมาย 
2.จัดทําแผนการใชจายประจํา 
ไตรมาส 

3.รายงานผลการใชจายงบประมาณ
ทุกๆไตรมาส 
4.การประชาสมัพันธและการกระตุน
การรับรูของบุคลากรใหรับทราบ
รายงานการใชจายงบประมาณ 

สํานักปลดัฯ ม.ค.-มี.ค.65 รายงานผลการ
ดําเนินการในที่ประชุม
องคกรในเดือนเมษายน 
2565 

2.การกําหนดแนวทางและ
วิธีการปรับปรุงการทาํงาน
ของบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพ 

1.จัดทําโครงการฝกอบรมพนักงานเพ่ือ
สรางจิตสํานึกในการทํางาน 
2.กําหนดวิธีการสรางแรงจูงใจในการ
ทํางาน 

3.ดําเนินการตามนโยบายพัฒนา
บุคลากร 

4.กําหนดมาตรการบริการประชาชน
โดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลดัฯ ตลอดป 65 รายงานผลดําเนินการ
ในท่ีประชุมองคกร
ประจําเดือนทกุเดือน 

3.โครงการจัดทํามาตรการ
สงเสริมคณุธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงาน
และวิเคราะหความเสี่ยง
การทุจริต 

1.แตงตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการ 

2.ประชุมคณะทํางานเพ่ือจัดทํา
มาตรการ 

3.มีคําสั่งมอบหมายใหฝาย/กอง/สํานัก
รับผิดชอบในการดําเนนิการ 

สํานักปลดัฯ ม.ค.-มี.ค.65 รายงานผลและเอกสาร
ตางๆ ตามตัวชี้วัดท่ี 
10 การปองกันการ
ทุจริตเพ่ือนําไปเปดเผย
บนเว็บไซต 

 

 

 


