
                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลท่ำเกษม  

ท่ี    สก 61501/                     วันท่ี       31  สิงหำคม  2564 

เร่ือง     รำยงำนผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน  
           ท้องถิน่ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

เรียน    นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม 

 1.เร่ืองเดิม 

   ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.)เป็น
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ผ่ำนระบบ ITAS โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินน ำเข้ำข้อมูล
จ ำนวนผู้มีส่วนได้เสียภำยใน ข้อมูลรำยช่ือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก และกำรยืนยันข้อมูลโดย ผู้บริหำร จำกนั้น
ให้ลงข้อมูลแบบกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ Open Data Integeity and Transparency Assessment 
(OIT) และให้ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก External Integrity 
and Transparency Assessment (EIT) ให้ผู้มีส่วนได้เสียภำยในตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยใน Intemal Integity and Trasparency Assessment (ILT)ให้แล้วเสร็จ นั้น 

 2.ข้อเท็จจริง 

  บัดนี้ ส ำนักงำน ป.ป.ช.ได้มีประกำศเรื่องผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Integeity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดยเทศบำลต ำบลท่ำเกษม ได้รับผลกำรประเมิน ITA  96.16 คะแนน 
ระบบผลกำรประเมิน : AA  โดยได้รับคะแนนสูงสุดรำยตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. กำรป้องกันกำรทุจริต    ได้รับคะแนน  100.00 คะแนน 
2. กำรใช้อ ำนำจ     ได้รับคะแนน 97.95 คะแนน 
3. กำรปฏิบัติหน้ำท่ี    ได้รับคะแนน 97.02 คะแนน  
4. กำรใช้งบประมำณ   ได้รับคะแนน 96.54 คะแนน  
5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต    ได้รับคะแนน 96.11 คะแนน 
6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน    ได้รับคะแนน 79.21 คะแนน 
7. กำรเปิดเผยข้อมูล     ได้รับคะแนน 95.00 คะแนน 
8. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร    ได้รับคะแนน 94.31 คะแนน 
9. กำรปรับปรุงกำรท ำงำน  ได้รับคะแนน 93.47 คะแนน 
10. ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร  ได้รับคะแนน 93.05 คะแนน 

รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 
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โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะ “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปี 2564”  จึงมีข้อเสนอแนะบำงตัวชี้วัดท่ีจ ำเป็นต้อง
ให้ควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแล หรือส่งเสริมกำรท ำงำนอีกเพียงเล็กน้อยเพื่อยกระดับคุณภำพในกำร
ด ำเนินงำนเพิ่มข้ึนและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง หน่วยงำนจะสำมำรถสร้ำงผลสัมฤทธิ์ในกำรด ำเนินงำนท่ี
น ำมำสู่ควำมเช่ือมั่นศรัทธำ และสร้ำงควำมไว้วำงในแก่สำธำรณชนได้มำกยิ่งขึ้นต่อในอนำคตเพื่อกำร
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีผลกำรประเมินท่ีดียิ่งขึ้นในปีถัดไป   
3. เร่ืองเพื่อพิจารณา 

เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้หน่วยงำนมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส สร้ำงควำมไว้วำงใจแก่สำ
ธำรณำชนได้มำกยิ่งขึ้น เห็นควรด ำเนินกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี ้

1. ประกำศผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ประจ ำปี 2564 ให้ทรำบท่ัวกัน 

2. จัดประชุมช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจปรับปรุงข้อมูลในกำรท ำงำน/วำงแนวทำงในกำร
ขับเคล่ือน ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรในกำรเข้ำร่วมประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปี 2565 ต่อไป 

  

  
(นำงสำวเกตน์นิภำ  ไกรจะบก) 

       รองปลัดเทศบำลต ำบลท่ำเกษม    
                                         

 

 

                

       (นำยวิบูลสุข  ตัณจักรวรำนนท์)    
         ปลัดเทศบำลต ำบลท่ำเกษม                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
            (นำยวิเชียร   สุคนธประทีป) 
           นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม 



 

 
ประกาศเทศบาลต าบลท่าเกษม 

เร่ือง  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

*************************************** 
 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(ป.ช.ช.) ได้ด ำเนินกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพื่อน ำ
ผลกำรประเมินดังกล่ำวไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำองค์กรให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำร
สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน โดยเทศบำลต ำบลท่ำเกษม มีผล
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ได้ 96.16 คะแนน ระดับ AA     
มีรำยละเอียดดังนี้ 
 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
Intemal Integity and Trasparency Assessment (ILT) 

   
ตัวชี้วัด 

 
ผลคะแนน 

1. กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 97.02 
2. กำรใช้งบประมำณ 96.54 
3. กำรใช้อ ำนำจ 97.95 
4. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 94.31 
5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 96.11 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

 
ตัวชี้วัด 

 
ผลคะแนน 

6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 95.88 
7. ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 93.05 
8. กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 93.47 
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แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
Open Data Integeity and Transparency Assessment (OIT) 

 
ตัวชี้วัด ผลคะแนน 

1. กำรเปิดเผยข้อมูล 95.00 
2. กำรป้องกันกำรทุจริต 100.00 

 
 จึงประกำศมำให้ทรำบโดยท่ัวกัน  

ประกำศ  ณ  วันท่ี  31  เดือน สิงหำคม  พ.ศ. 2564 
 

                    

 
(นำยวิเชียร   สุคนธประทีป) 

นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม 
 
 
 

  


