
มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปรง่ใส  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  
เทศบาลตำบลลำนารายณ์  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

************* 

1.  รายละเอยีดการประเมิน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  สำนักงาน ป.ป.ช.  ได้ศึกษา  ทบทวน 
เกี่ยวกับรูปแบบการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับ  สำนักงาน ป.ป.ช.  ได้พัฒนา “ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ของหน่วยงานภาครัฐ                 
(Integrity and Transparency Assessment System : ITAS)”  เพื่อเป็นศูนย์กลาง  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล                
ที่ทันสมัย  สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะทำให้  การดำเนินการประเมินสามารถทำได้ 
อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั ่วประเทศ  อีกทั ้งยังสามารถ  กำกับติดตามการประเมินได้อย่าง                 
ทันสถานการณ์  รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินได้อย่างอัตโนมัติ  ตอบสนองต่อการ                 
นำข้อมูลไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับการประเมิน  และการวางแผน  ในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยมีรายละเอียดการประเมิน  ดังน้ี 
2.  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  และการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment System 
: IIT) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  หมายถึง  บุคลากร ในหน่วยงาน  ต้ังแต่ระดับผู้บริหาร  ผู้อำนวยการ /
หัวหน้า  ข้าราชการ / พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง / พนักงานจ้าง  ที่ทำงานให้กับหน่วยงาน  มาเป็นระยะเวลา                
ไม่น้อยกว่า  1  ปี 

การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ  จำนวนร้อยละ  10  ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า  30  ตัวอย่าง  กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจำนวนน้อย (น้อยกว่า 30 
คน)  ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด  ส่วนกรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจำนวนมาก
(มากกว่า 1,000 คน)  ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจำนวนไม่น้อยกว่า  100  ตัวอย่าง 

2.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment 
System : EIT) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  หมายถึง  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัทเอกชน  หรือหน่วยงานของรัฐ
อ่ืน  ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ  2563 

การกำหนดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ  จำนวนร้อยละ  10  ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก                 
แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า  30  ตัวอย่าง  กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำนวนมาก (มากกว่า 
1,000 คน)  ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำนวนไม่น้อยกว่า  100  ตัวอย่าง 
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2.3  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน  เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้  ประกอบด้วยตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล  และตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต 
 

3.  การวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ITA  ปี  พ.ศ.  2563 
จากผลการประเมิน  ITA  ในงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ พบว่ามี

ผลคะแนน  51.09  คะแนน  อยู่ในระดับ E  ดังน้ี 
 
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด  ได้ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA 
 

คะแนน ประเด็นท่ีต้องแก้ไข/ปรับปรงุ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่ 87.53  
2. การใช้งบประมาณ 76.17  
3. การใช้อำนาจ 81.35  
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 76.31  
5. การแก้ไขปัญหาทุจริต 80.89  
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
1. คุณภาพการดำเนินงาน 78.53  
2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.06  
3. การปรับปรุงการทำงาน 77.43  
ผลคะแนนรวม  OIT 
1. การเปิดเผยข้อมูล 15.75 

การคัดลอก URL ไปตอบ เป็นแบบ pdf ซึ่งไม่ถูกต้อง 
2. การป้องกันการทุจริต 0.00 
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4.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณุธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

จากการประชุมเพื่อยกระดับการทำงาน  ITA  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  เมื่อวันที่  1 
กุมภาพันธ์  2564  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์  ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล               
ลำนารายณ์  ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบล
ลำนารายณ์  จากเป้าหมาย  “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปี  2563”  ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ  80  จะต้องมีผลคะแนน  85  คะแนน             
ขึ้นไป  ภายในปี  2565  พบว่า  ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานจาก  3  แบบวัด  คือ  แบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  และแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)  จำนวนทั้งสิ้น  10  ตัวช้ีวัด  มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย  (85 คะแนนข้ึนไป)
คือ  แบบวัด  IIT  OIT  ซึ่งสะท้อน  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและ
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ             
e-service  ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  ได้ง่ายต่อการเข้าถึง 

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย  (ร้อยละ 85)  คือแบบวัด EIT จึงมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดีย่ิงข้ึนในปีถัดไป  ดังต่อไปนี 

แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
การติดตามผล 

1. ให้พัฒนาคุณภาพการ
ดำเนินงานป 

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการ
ให้บริการงานด้านต่าง ๆ อย่างทั ่วถึงและ
ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ
และความรู ้ เก ี ่ยวกับการปฏิบ ัต ิงานอย่าง
สม่ำเสมอ  

สำนักปลัด ปีงบประมาณ 
2564 

ร าย ง านผลการ
ดำเนินการในการ
ประช ุมพนักงาน
ในเด ือนม ีนาคม 
2564 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสาร  

- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูล
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูลและมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเน่ือง 
- ให้อัพเดตข้อมูลทุกกระบวนงานผ่านเว็บไซต์
หลักให้เป็นปัจจุบันทุกกระบวนงาน 

สำนักปลัด ปีงบประมาณ 
2564 

ร าย ง านผลการ
ดำเนินการในการ
ประช ุมพนักงาน
ในเด ือนม ีนาคม 
2564 

3. การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน  

ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้
คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 
- โดยจัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณ
ด้านหน้าเทศบาล 
- ให้พนักงานทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสและบริการ
ประชาชนดุจญาติมิตร 

สำนักปลัด ปีงบประมาณ 
2564 

ร าย ง านผลการ
ดำเนินการในการ
ประช ุมพนักงาน
ในเด ือนม ีนาคม 
2564 

4. ต้องมีการพัฒนาทักษะ
ความรู ้ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในการปรับปรุง
ระบบให้ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์
ได ้อย ่ า งรวดเร ็ วและมี
ประสิทธิภาพ 

- ให้กำหนดผู ้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์อย่าง
น้อย  3  คน 
- จัดให้มีการบริการ E-sercive ในเว็บไซต์
อย่างน้อย  3  กระบวนงาน 
 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

ปีงบประมาณ 
2564 

ร าย ง านผลการ
ดำเนินการในการ
ประช ุมพนักงาน
ในเด ือนม ีนาคม 
2564 

 
5.  ขั้นตอนการรายงานผล 

กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวในการประชุมพนักงานทุก ๆ  เดือน และแจ้งเวียน
พนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ทราบ 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักปลัดเทศบาล 

ที่  ลบ 52901/    วันที่   1   กุมภาพันธ์   2564 

เรื่อง   กำหนดแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่อง  ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  การวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

 

เรียน  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

  ตามที่เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.  2563  ในประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที ่ควรแก้ไข  หรือประเด็นที ่ควรพัฒนาให้ดีขึ ้นเมื ่อวันท่ี   
1  กุมภาพันธ์  2564  นั้น 

  การนี้จึงขอกำหนดแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง  หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ดังน้ี 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1. ให้พัฒนาคุณภาพการ
ดำเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการ
ให้บริการงานด้านต่าง ๆ อย่างทั ่วถึงและ
ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ
และความรู ้ เก ี ่ยวกับการปฏิบ ัต ิงานอย่าง
สม่ำเสมอ  
 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ 
2564 

ร าย ง านผลการ
ดำเนินการในการ
ประชุมพนักงาน
ในเด ือนม ีนาคม 
2564 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ส่ือสาร  

- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูล
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูลและมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
- ให้อัพเดตข้อมูลทุกกระบวนงานผ่านเว็บไซต์
หลักให้เป็นปัจจุบันทุกกระบวนงาน 
 

สำนักปลัด ปีงบประมาณ 
2564 

ร าย ง านผลการ
ดำเนินการในการ
ประชุมพนักงาน
ในเด ือนม ีนาคม 
2564 

3. การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน  

ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้
คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 
- โดยจัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณ
ด้านหน้าเทศบาล 
- ให้พนักงานทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสและบริการ
ประชาชนดุจญาติมิตร 
 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ 
2564 

ร าย ง านผลการ
ดำเนินการในการ
ประชุมพนักงาน
ในเด ือนม ีนาคม 
2564 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

4. ต้องมีการพัฒนาทักษะ
ความรู ้ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในการปรับปรุง
ระบบให้ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์
ได ้อย ่ า งรวดเร ็ วและมี
ประสิทธิภาพ 

- ให้กำหนดผู ้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์อย่าง
น้อย  3  คน 
- จัดให้มีการบริการ E-sercive ในเว็บไซต์
อย่างน้อย  3  กระบวนงาน 
 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ 
2564 

ร าย ง านผลการ
ดำเนินการในการ
ประชุมพนักงาน
ในเด ือนม ีนาคม 
2564 

 

 จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ และมอบหมายงานดังกล่าวให้กับผู ้ที ่เกี ่ยวข้องทราบ และรายงานผลการ
ดำเนินงานภายในเวลาที่กำหนด 

 

 
 
 

(  นางสาวนิศาชล  ก้ิวลาดแยง  ) 
รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 

ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 

 


