
 

รายงานผลการวิเคราะห� 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินการ 

ของหน�วยงานภาครัฐ ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.2564 
(มาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงาน) 

  



คํานํา 

การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจําป4งบประมาณ พ.ศ.2564 มีเจตนารมณ?มุ�งหวังให@หน�วยงานภาครัฐ
กลุ�มเปAาหมายได@รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานตนเองและนําข@อมูลผลการประเมิน    
รวมท้ังข@อเสนอแนะไปปรับใช@ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหน�วยงานได@อย�างเหมาะสม เพ่ือแสดง  
ให@เห็นถึงความพยายามของหน�วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด@านการปAองกันและปราบปราม   
การทุจริตรวมท้ังสะท@อนถึงความต้ังใจของหน�วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) ให@เปQนท่ีประจักษ?ต�อสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล 
 

รายงานการวิเคราะห?ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด@วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ได@แก� (1) การปฏิบัติหน@าท่ี (2) การใช@งบประมาณ 
(3) การใช@อํานาจ (4) การใช@ทรัพย?สินของราชการ (5) การแก@ไขปXญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดําเนินงาน      
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเป]ดเผยข@อมูล (10) การปAองกันการทุจริต 
โดยประเมินผลจากการรับรู@ของผู@มีส�วนได@ภายใน(Internal) การรับรู@ของผู@มารับบริการ ผู@มาติดต�อ หรือผู@มีส�วนได@เสีย 
(External) และการเผยแพร�ข@อมูลท่ีเปQนปXจจุบันบนเว็บไซต?ของหน�วยงาน (Open Data) ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้        
จะสะท@อนให@เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน�วยงานในรอบป4งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

องค?การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม หวังเปQนอย�างยิ่งว�า ผลประเมินครั้งนี้จะช�วยสนับสนุน ส�งเสริม  
และยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใส ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐได@อย�างมีประสิทธิภาพ              
และประการสําคัญสุดท@าย คือ ได@มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการปAองกันการทุจริตของประเทศ ซ่ึงสามารถ
สะท@อนภาพลักษณ?เชิงบวกให@กับหน�วยงานภาครัฐ และส�งผลต�อการยกระดับค�าดัชนีการรับรู@การทุจริตของ    
ประเทศไทยให@มีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนไป 

 

 

 

      องค?การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 
อําเภอห@างฉัตร  จังหวัดลําปาง 

 

 

 

 

 

 

  



สารบัญ 
เรื่อง                  หน2า 
• กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วงงานของรัฐ (ITA)           1 
  ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2564 
   - ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานของภาครัฐ (ITA)        1 
      - เกณฑ?การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA            1 
• มาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใส ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2565                              2 
  ขององค?การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม อําเภอห@างฉัตร จังหวัดลําปาง 
   - วิเคราะห?ผลการประเมิน ITAขององค?การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม                         2 - 4 
       ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2564 
   - ข@อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร�งใสในป4งบประมาณ พ.ศ. 2565           5 - 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนนิงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) 
   ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.2564 

1. ตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประกอบด@วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข@อมูล 3 เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้ 
 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
 

แบบวัดการรับรู2ของผู2มีส�วนได2เสีย
ภายใน (IIT) 

 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน@าท่ี 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช@งบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช@อํานาจ 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช@ทรัพย?สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก@ไข@ปXญหาการทุจริต 
 

ร@อยละ 30 

 

แบบวัดการรับรู2ของผู2มีส�วนได2เสีย
ภายนอก (EIT) 

 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 
 

ร@อยละ 30 

 

แบบตรวจการเป=ดเผยข2อมูลสาธารณะ 
(OIT) 

 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเป]ดเผยข@อมูล 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การปAองกันการทุจริต 
 

ร@อยละ 40 

 
2. เกณฑ�การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA 
ลักษณะค�าคะแนนควบคู�กับระดับผลการประเมิน โดยจําแนกออกเปQน 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 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใส ประจําป#งบประมาณ พ
องค�การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม  อําเภอห2างฉัตร  จังหวัดลําปาง

 
1. การวิเคราะห�ผลการประเมิน 

จากผลการประเมิน 
พบว�า  

 มีผลคะแนน  73.48  คะแนน อยู�ในระดับ 
    
    
    
    
   
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิเคราะห�ผลการประเมินและตัวช้ีวัด  ได2ดังนี้

 

 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน 

 
แบบวัดการรับรู2ของผู2มีส�วนได2ส�วนเสียภายใน 
1. การปฏิบัติหน@าท่ี 
2. การใช@งบประมาณ 
3. การใช@อํานาจ 
4. การใช@ทรัพย?สินของทางราชการ
5. การแก@ไขปXญหาการทุจริต 

มาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใส ประจําป#งบประมาณ พ
องค�การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม  อําเภอห2างฉัตร  จังหวัดลําปาง

การวิเคราะห�ผลการประเมิน ITA ขององค�การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ป#งบประมาณ พ
จากผลการประเมิน ITA ในป4งบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค?การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 

คะแนน อยู�ในระดับ C ดังนี้ 
      
      
      
      

      
      
      
  

โดยวิเคราะห�ผลการประเมินและตัวช้ีวัด  ได2ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีต2องแก2ไข

แบบวัดการรับรู2ของผู2มีส�วนได2ส�วนเสียภายใน (IIT) 
99.49   คะแนน ผลคะแนน IIT พบว�า
99.27   คะแนน - มีการดําเนินงานท่ีดีควรรักษาระดับ
99.24   คะแนน - ปฏิบัติตามความต@องการของหน�วยงานและควร

การใช@ทรัพย?สินของทางราชการ 99.63   คะแนน มีความยืดหยุ�น 
99.63   คะแนน  

2 

มาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใส ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.2565 
องค�การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม  อําเภอห2างฉัตร  จังหวัดลําปาง 

ขององค�การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ป#งบประมาณ พ.ศ.2564 
ขององค?การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 

   
   
   
   

   
   
   

 
ประเด็นท่ีต2องแก2ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

 

พบว�า 
มีการดําเนินงานท่ีดีควรรักษาระดับ 
ปฏิบัติตามความต@องการของหน�วยงานและควร 



3 

 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA 

 

 
ประเด็นท่ีต2องแก2ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

 
แบบวัดการรับรู2ของผู2มีส�วนได2ส�วนเสียภายนอก (EIT) 
1. คุณภาพการดําเนินงาน 87.57   คะแนน ผลคะแนน EIT พบว�า มีประเด็นท่ีแก2ไข/ปรับปรุง ดังนี้ 
2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 92.88   คะแนน 1. คุณภาพการดําเนินงาน 
3. การปรับปรุงการทํางาน 87.42   คะแนน - ประชาสัมพันธ?และเป]ดเผยข@อมูลบนเว็บไซต?หลักของ 
  หน�วยงานเก่ียวกับระบบและข้ันตอนการให@บริการงาน 
  ในด@านต�างๆ อย�างท่ัวถึง  
  - ส�งเสริมให@มีการฝjกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและ 
  ความรู@เก่ียวกับการปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอ 
  2. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
  - จัดทําสื่อประชาสัมพันธ?และเป]ดเผยข@อมูลบน 
  เว็บไซต?หลักของหน�วยงานให@ง�ายต�อการเข@าถึงข@อมูล 
  - มีการปฏิสัมพันธ?แลกเปลี่ยนข@อมูลข�าวสารกันอย�าง 
  ชัดเจนและต�อเนื่อง 
  3. การปรับปรุงระบบการทํางาน 
  - สร@างกระบวนการปรึกษาหารือ ระหว�างผู@บริหารและ 
  บุคลากรในสังกัด เพ่ือร�วมกันทบทวนปXญหาและ  
  อุปสรรคในการปฏิบัติงานอย�างเปQนระบบ 
  - ส�งเสริมให@ผู@รับบริการและประชาชนท่ัวไป มีส�วนร�วม 
  ในการแสดงความคิดเห็นหรือให@คําแนะนําในการพัฒนา 
  และปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานการให@บริการ  
  ได@โดยสะดวก 
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ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA 

 

 
ประเด็นท่ีต2องแก2ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

 
แบบวัดการรับรู2ของผู2มีส�วนได2ส�วนเสียภายใน (OIT) 
9. การเป]ดเผยข@อมูล 68.21   คะแนน ผลคะแนน OIT พบว�า เปIนประเด็นท่ีต2องปรับปรุง 
10. การปAองกันการทุจริต 18.75   คะแนน 9. การเป=ดเผยข2อมูล 

- อยู�ในเกณฑ?ท่ีต่ํากว�าระดับร@อยละ 85  
เปQนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือประเมินการ 
เผยแพร�ข@อมูลท่ีเปQนปXจจุบันบนเว็บไซต?หลักของ 
หน�วยงาน www.nonglom.go.th เพ่ือเป]ดเผย 
ข@อมูลต�าง ๆ ของหน�วยงาน ควรมีการปรับปรุงเพ่ือ
เพ่ิมระดับคะแนน 

  10. การปLองกันการทุจริต 

  - อยู�ในเกณฑ?ท่ีต่ํากว�าระดับร@อยละ 85  
โดยมีผลการประเมินเท�ากับ ร@อยละ 18.75  
เปQนตัวชี้วัดท่ี มีวัตถุประสงค?เพ่ือประเมินการ 
เผยแพร�ข@อมูลท่ีเปQนปXจจุบันบนเว็บไซต?ของ 
หน�วยงาน เพ่ือเป]ดเผยการดําเนินการต�าง ๆ  
ของหน�วยงานให@สาธารณชนได@รับทราบ และยังไม�มี 
การจัดทําแนวทางในการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
อย�างเปQนรูปธรรม ขณะเดียวกันก็ยังไม�มีการจัดทํา
มาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายใน
หน�วยงาน 
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2.ข2อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร�งใสในป#งบประมาณ พ.ศ.2565 
 จากการประชุมเม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2565 ผู@บริหารและเจ@าหน@าท่ีได@ร�วมกันพิจารณาเพ่ือกําหนด

มาตรการในการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสขององค?การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู2รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

1.จัดทําการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตฯ ในป4งบประมาณ 
พ.ศ.2565 

1.ประชุมผู@บริหารและหัวหน@า
ส�วนราชการส�วนงานกองอ่ืนๆ 
เพื่อวางแผนวิเคราะห?การจัดทาํ
การประเมินความเสี่ยงฯ 
2.จัดทําแผนการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตฯ 
3.รายงานผลการดาํเนินการ
จัดการความเสี่ยงใน
ป4งบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ทุกส�วน
ราชการ 

ม.ค. - มี.ค.65 รายงานความก@าวหน@า
ทุก 3 เดือนและ
สรุปผลสิ้น
ป4งบประมาณ 

2.เป]ดโอกาสให@มีส�วนร�วม 
เข@ามามีบทบาทตรวจสอบ 
ในการปAองกันการทุจริต 
เช�น เปQนกรรมการจัดซ้ือจัดจ@าง 

1.เป]ดโอกาสให@หน�วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐหรือเอกชน 
เพื่อแต�งตั้งเปQนคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับพัสดุในโครงการ
ต�างๆ 
2.เป]ดโอกาสให@ประชาชน 
เข@าร�วมกิจกรรมมีส�วนร�วม 
ในการตรวจสอบการใช@จ�าย
งบประมาณ เม่ือได@รับการ
ร@องเรียน 

สํานักปลัด    
อบต. 

ตลอดป4 
งบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานความก@าวหน@า
ของการมีส�วนร�วม 
เม่ือสิ้นป4งบประมาณ 

3.สํารวจความพึงพอใจ 
ของรับผู@บริการ 

1.วิเคราะห?เนื้องานที่มีหน@าที่
ให@บริการผู@มีส�วนได@ส�วนเสีย
ภายนอก 
2.ออกแบบสํารวจความ 
พึงพอใจให@ครอบคลุมทุกมิติ 
3.สร@างแบบสํารวจหน@าเว็บไซต?
หลักและจัดทํารูปแบบ QR 
code ประชาสัมพนัธ?ตาม 
จุดต�างๆทัง้ภายในและภายนอก
สํานักงาน 

สํานักปลัด    
อบต. 

ต.ค.64 
ถึง 

ก.ย.65 

รายงานผลที่ได@เม่ือ
เสร็จสิ้นโครงการ 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู2รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

4.เป]ดเผยข@อมูล O19 - O28 
และ O35 – O43 ให@ข@อมูล
ครอบคลุมทุกประเด็น 

1.แต�งตั้งคณะทํางานเพื่อ
สนับสนนุการประเมินคุณธรรม
และความโปร�งใสในการ
ดําเนินงาน ประจาํป4 2565 
2.ประชุมคณะทาํงานฯทบทวน
การปฏิบัติงาน ข@อผิดพลาดที ่
ทําให@ไม�ได@คะแนน ในป4 2564 
ที่ผ�านมา 
3.ศึกษาคู�มือยกระดับการ
ประเมิน ITA 65 เพื่อปรับปรุง 
และพัฒนาให@ดียิ่งข้ึน 

สํานักปลัด/
กองคลัง 

ม.ค. - มี.ค.65 รายงานความก@าวหน@า
ทุก 1 เดือนและ
สรุปผลเม่ือเสร็จสิ้น
การประเมิน 

5.โครงการจัดทํามาตรการ 
ส�งเสริมคุณธรรมและความ
โปร�งใสภายในหน�วยงานและ
วิเคราะห?ความเสี่ยงการทุจริต 

1.แต�งตั้งคณะทํางานจัดทาํ
มาตรการ 
2.ประชุมคณะทาํงานเพื่อจัดทํา
มาตรการ 
3.มอบหมายให@สํานัก/กอง 
รับผิดชอบในการดําเนนิการ 
 

สํานักปลัด    
อบต. 

ม.ค. - มี.ค.65 รายงานผลและ
เอกสารต�างๆ ตาม
ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ปAองกันการทุจริต เพื่อ
นําไปเป]ดเผยบน
เว็บไซต? 

 
 เพ่ือให@การขับเคลื่อนมาตรการฯ ดังกล�าวประสบผลสําเร็จ และช�วยสนับสนุน ส�งเสริม ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงานขององค?การบริหารส�วนตําบลหนองหล�มได@อย�างมีประสิทธิภาพ จึงแจ@งให@ผู@มีส�วนร�วม
ทุกระดับทราบและให@ความร�วมมือดําเนินการตามมาตรการฯ ดังกล�าวต�อไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการต�อไป 
 

  (ลงชื่อ) 
(นายสุริยา  ตาสุวรรณ?) 

นายกองค?การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 


