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งัวให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบซึ่งก าหนดให้ได้ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนน
ขึ้นไป ภายในปี พ.ศ.2565 ดังนั้น เทศบาลต าบลนางัวจึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานเพ่ือเป็นการยกระดับการด าเนินงานในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของ
หน่วยงานในปีต่อไป 
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กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

ในการด าเนนิงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 
เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้ 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวชี วัด น  าหนัก 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน(IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ร้อยละ 30 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก(EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัด
ที ่8 การปรับปรุงระบบการทางาน 

ร้อยละ 30 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ(OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 40 

 
2. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน  ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับ

ระดับผลการประเมิน 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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ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลต าบลนางัว อ าเภอน  าโสม   จังหวัดอุดรธานี 

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT ) 

ตัวชี วัด ผลคะแนน 
1.การปฏิบัติหน้าที่  86.84 

2.การใช้งบประมาณ  72.30 

3.การใช้อ านาจ  79.25 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ  74.43 

5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต  71.50 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

( External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) 

6.คุณภาพการด าเนินงาน  85.33 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร  86.84 

8.การปรับปรุงการท างาน  82.99 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) 

9. การเปิดเผยข้อมูล  100 
10.การป้องกันการทุจริต 100 

คะแนนเฉลี่ย 88.57 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลต าบลนางัว อ าเภอน  าโสม จังหวัดอุดรธานี 

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

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบล 

นางัว ในภาพรวมมีระดับคะแนน 88.57 จัดอยู่ในระดับ A  
2. ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี วัด 
ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผย 

ข้อมูลระดับคะแนน 100 คะแนน และตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริตระดับคะแนน 100.00 คะแนน ส่วน
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหาการทุจริตมีระดับคะแนน 71.50 คะแนน 

3. ผลการประเมินรวม 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ  

เทศบาลต าบลนางัว อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี เท่ากับ 88.57 คะแนน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดเกณฑ์
ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ A  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     4.1  ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตัวชี วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.50 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน มีการ
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่ าง เป็น
รูปธรรม  

การพัฒนาหรือแก้ไข   
1.แต่งตั้งคณะท างานก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
2.มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
3.ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างนายกเทศมนตรีต าบลนางัวกับพนักงานส่วน

ต าบลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลนางัว 
4.ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละงานที่รับผิดชอบเป็นประจ าทุกเดือน 
5.เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ปิดประกาศ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และทาง

เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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 4.2 ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ตัวชี วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.99 คะแนน มีค่า
คะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน  
 การพัฒนาหรือแก้ไข  คือควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงานขั้นตอน

ที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น น าเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริกา ร

หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย และให้

ความส าคัญกับความโปร่งใส  

4.3 ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนน
เท่ากับ 100.00 คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน 

ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการด าเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ซึ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่า ผ่านเกณฑ์ ควรรักษามาตรฐานของการ
ด าเนินงานที่ดีไว้ในปีต่อไป 

5. แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  ไปสู่การปฏิบัติ 

1. แต่งตั้งคณะท างานก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
2. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างนายกเทศมนตรีต าบลนางัวกับพนักงาน

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลนางัว 
4. ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละงานที่รับผิดชอบเป็นประจ าทุกเดือน 
5. เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ปิดประกาศ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และทาง

เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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6. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA ) ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนน
ขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่าผลคะแนนการประเมินของเทศบาลต าบลนางัว จาก 3 แบบวัด คือ 
 1.  แบบวัดการรับรู้ ของผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสี ยภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) 

2.  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) 

จากทั้ง 3 แบบวัด เทศบาลต าบลนางัว ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ( 85 คะแนนขึ้นไป ) 
          7.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

          คณะกรรมการก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ได้

ด าเนินการประชุมเพ่ือก าหนดมาตรการส่งส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตเพ่ือให้บุคลากรภายใน

เทศบาลต าบลนางัวใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งประกอบด้วย

มาตรการต่างๆดังต่อไปนี้ 

มาตรการ/

แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1.ประกาศ
เจตจ านงในการ
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

1.จัดท าประกาศ
เจตจ านงในการ
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
2.แจ้งพนักงาน
เทศบาลต าบลนา
งัวให้รับทราบ
ประกาศเจตจ านง
ฯ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

ม.ค.65 - มี.ค.65 ร าย ง านผลกา ร

ด าเนินการในการ

ประชุมประเดือน 

ของเทศบาลต าบล

นางั ว  ( เมษายน

พ.ศ. 2565) 



2.ประกาศ 
เทศบาลต าบลนา
งัว เรื่อง ประกาศ 
มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

1.จัดท าประกาศ
เทศบาลต าบลนา
งัวเรื่อง ประกาศ 
มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
2. ปรับปรุงและ
พัฒนาเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้มี
ความทันสมัย เป็น
ปัจจุบัน โดย
ค านึงถึงความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์และ
ความพร้อมของ
บุคลากรและ
ทรัพยากรใน
หน่วยงาน  
3. เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตาม
แนวทางประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส ใน
การด าเนนิงาน
ของหน่วยงานของ
รัฐ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

ม.ค.65 - มี.ค.65 ร าย ง านผลกา ร

ด าเนินการในการ

ประชุมประเดือน 

ของเทศบาลต าบล

นางั ว  ( เมษายน 

พ.ศ. 2565) 

 

 

 


