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เทศบาลตำบลบ้านลาด  

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุร ี



คำนำ  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ 
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  

เพื่อให้เห็นการมีส่วนร่วมของการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อน
ความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรม    
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านลาดให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงต้องกำหนดให้ได้ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน
ที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ.2565 ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านลาด   
จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเพื่อเป็นการยกระดับการ
ดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในปีต่อไป  
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กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( ITA) ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือโดยสรุป 
ดังนี้ 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ำหนัก 
แบบวัดการรับรู้          

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
 

ร้อยละ 30 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  
ร้อยละ 30 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล 

สาธารณะ (OIT) 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 40 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  

 

2. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผล   
การประเมิน โดยจำแนกออกเป็น 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 

 

ผลการประเมิน... 
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ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  

 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT ) 
ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 

1.การปฏิบัติหน้าที่ 100 
2.การใช้งบประมาณ 98.73 
3.การใช้อำนาจ 100 
4.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 99.64 
5.การแก้ไขปัญหาทุจริต 100 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
( External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

6.คุณภาพการดำเนินงาน 92.37 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.27 
8.การปรับปรุงการทำงาน 90.53 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) 

9. การเปิดเผยข้อมูล 91.00 
10.การป้องกันการทุจริต  50.00 

  
คะแนนเฉลี่ย 85.72 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ผล... 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลเพชรบุรี        
ในภาพรวมมีระดับคะแนน 85.72 จัดอยู่ในระดับ A  

2. ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีระดับ 
คะแนน 100 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ มีระดับคะแนน 100 และตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีระดับ
คะแนน 100 ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีระดับคะแนน 50   

3.ผลการประเมินจำนวน 10 ตัวชี้วัด มีระดับคะแนนต่ำกว่า 95.00 จึงจะถึงระดับ AA 

การพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

การพัฒนา/วิธีการแก้ไข  

(1) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.73 เป็นคะแนนจากการประเมิน      
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้งบประมาณและการดำเนินการต่างๆของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและ
เผยแพร่อย่างโปร่งใสไป จนถึงลักษณะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอื ้อประโยชน์แก่ตนเองและพวงพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น      
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย 
เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความสำคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย 
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  

(2) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.64 เป็นคะแนนจาก   
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สอนของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง          
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู ้ อ่ืน         
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมจาก  
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก หน่วยงาน      
ควรจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน    
และประชาชนภายนอกได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ 
ทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานด้วย 

การพัฒนา... 
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การพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

(1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.37 เป็นคะแนนจาการประเมิน    
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก ำหนดไว้อย่าง 
เคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลัก  
ตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู ้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์       
ของพวกพ้องอยู่เหนือประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุง
และพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย    
ไม่ซับซ้อน อีกทั ้งควรมีช่องทางที ่หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั ้นตอน           
การทำงานให้ดียิ ่งขึ ้น และเปิดโอกาสให้ผู ้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง        
การดำเนินการ 

(2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.27 เป็นคะแนนจากการประเมิน 
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงการทำงาน ในประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส ำคัญ       
กับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้      
มีช่องทางให้ผู ้ร ับบริการ ผู ้มาติดต่อหรือผู ้มีส่วนได้เสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด ำเนินงาน           
การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ          
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.53 เป็นคะแนนจาการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงการทำงาน ในประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงาน 
ให้ดียิ ่งขึ ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื ่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ ่งขึ้น               
ซึ ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการการเปิดโอกาสให้ผู ้รับบริการหรือมาติ ดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
พัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
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การพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน (OIT) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

(1) ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.00 เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น 
คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ 
แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์        
การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื ่อง
ร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง    
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 

(2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.00 เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ 
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆของหน่วยงาน ให้สาธารณชน   
ได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู ้บริหาร        
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการป้องกัน      
การทุจริต และ(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ  
ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกัน        
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  

 ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงาน
ควรให้ความสำคัญมากขึ ้นในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยหน่วยงานควรกำหนดมาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ ทับซ้อนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ นอกจากนี้ หน่วยงานต้องจัดทำข้อตกลงหรือประกาศ
ให้บุคลากร ทราบถึงนโยบายการไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทำประกาศ    
ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน
ทราบให้ชัดเจน 
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ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับ 
ติดตาม 

(1) มีแนวทางปฏบิัติเก่ียวกับการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

จัดทำแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ การใช้ 
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

สำน ักปล ัด/ 
กองคลัง 

- รายงาน 
ความก้าว 
หน้าและ 
สรุปผล ณ 
สิ้นปงีบ 
ประมาณ 

(2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ฝึกอบรมหรอืประชุมพนักงานในหน่วยงาน
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั
ซ้อน 

สำนักปลัด 

(3) ให้ความรู้เรื่องการประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ ประเมิน 
คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ  
ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ        
ผ่านสื่อสังคม ออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศ 
ของหน่วยงาน 

สำนักปลัด 

(4) การจัดทำประกาศข้อปฏิบตัิในการ 
ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน  

มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการ      
ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ใน   
การปฏบิัติงาน ให้บุคคลภายในและ 
ภายนอก หน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

สำน ักปล ัด/ 
กองคลัง 

5) การเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่     
ผู้มาใชบ้ริการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา 
และมีแนวทางในการให้ผู้มาติดต่ออย่าง
โปร่งใส 

จัดทำประกาศไม่เรียกร้อง ประโยชน์อ่ืน 
ใดในการปฏิบัติหน้าที ่และมีการจัดทำ
ประกาศ ไม่เร ียกรับผลประโยชน์หรือ 
ทรัพย์สินใดๆ 

สำนักปลัด 

6) การตรวจสอบและต่ออายุ เว็บไซต์ 
ให้ทันกำหนดเวลา พร้อมที่จะเผยแพร่ 
ข้อมูลให้ประชาชนทราบ  

ตรวจสอบและปรับปรุงเวบ็ไซตข์อง 
หน่วยงานให้เป็นปัจจบุัน 

สำนักปลัด 

7) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรอืผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีสว่นร่วมในการ 
ปรับปรุงการดำเนินงาน 

ประชาสัมพนัธ์ช่องทางการร้องเรียน    
การให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้บุคลากรและ
สาธารณชน รบัทราบ 

สำนักปลัด 

8) มีการมอบหมายงาน การปฏบิัติงาน 
รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ตามระดับคุณภาพของงาน โดยไม่เลือก
ปฏิบัต ิ

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกัน เก่ียวกับ 
เกณฑ์การประเมินและการทำงาน  

(2) ผู้บริหารเน้นย้ำในที่ประชุม เร่ือง 
ความเป็นธรรมในการประเมินเพื่อเพิ่ม
ความตระหนักรูใ้ห้กับหัวหน้างาน 

สำนักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง 

 


