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รายงานผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลนครนครปฐม 

 

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดกำหนดทิศทางและ

นโยบายที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันการทุจริตในหนวยงานทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมใหมีการรณรงคและเสริมสรางคุณธรรม

และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน อันจะนำไปสูการยกระดับดัชนีภาพลักษณคอรร ัปชั่น 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศใหสูงข้ึน 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ถือเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเปน

เครื่องมือในเชิงบวก ที่มุงพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสรางสรรคมากกวามุงจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือ

ตรวจสุขภาพองคกรประจำป มีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานภาครัฐทั่วประเทศไดรับทราบถึงสถานะ และ

ปญหาการดำเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร ผลการประเมินที่ไดจะชวยใหหนวยงาน

ภาครัฐสามารถนำไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ การใหบริการ สามารถอำนวยความ

สะดวก และตอบสนองตอประชาชนไดดียิ่งข้ึน ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเปนเครื่องมือในการยกระดับ

มาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไมไดเปนเพียงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน การปองกันการ

ทุจริต ในองคกรและการเปดเผยขอมูลภาครัฐ แตยังเปนการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ

ใหบริการประชาชน เพ่ือใหทราบถึงชองวางของความไมเปนธรรมและความดอยประสิทธิภาพสำหรับนำไป

จัดทำแนวทางมาตรการตางๆ ในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยตอไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครปฐม โดยใช

ตัวชี้วัดท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. พัฒนาข้ึนมา 

2. เพื่อนำขอเสนอแนะไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานขององคกรใหมีคุณธรรมและ

ความโปรงใสมากยิ่งข้ึน 

3. เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปดเผยใหประชาชนทุกภาคสวนเขาถึงขอมูลผลการดำเนินการดานคุณธรรมและ

ความโปรงใสของเทศบาลนครนครปฐม เปนการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตในภาคประชาชนตอไป 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เทศบาลนครนครปฐมมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานมาก

ยิ่งข้ึน  

2. เทศบาลนครนครปฐมสามารถนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสและขอเสนอแนะไป

พิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานในการปองปรามมิใหเกิดการทุจริตภายในหนวยงานได 

3. เจาหนาที่ในเทศบาลนครนครปฐมใหความสำคัญและถือปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ กฎหมาย 

จรรยาบรรณ และจรยิธรรมเพ่ิมข้ึน 

4. ประชาชนไดรับทราบขอมูลการดำเนินการดานคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลนคร

นครปฐม ซ่ึงถือเปนเครื่องมือท่ีชวยสงเสริมการมีสวนรวมการตรวจสอบจากภาคประชาชน 
 

หลักการพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดกรอบแนวทางในการ

ดำเนินงานท่ีเชื่อมโยงและตอเนื่องจากการประเมินในปท่ีผานมา อีกท้ังยังคำนึงถึงการเก็บขอมูลอยางรอบดาน

และหลากหลายมิติ การกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เปนไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ

เพื่อใหผลการประเมินสามารถสะทอนสุขภาวะขององคกรในดานคุณธรรมและความโปรงใสไดอยางแทจริง 

โดยมีการเก็บขอมูลจาก 3 สวน ดังนี้ 
 

สวนที่ 1 การเก็บขอมูลจากบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) โดยเปดโอกาสใหบุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไมนอยกวา 1 ป ไดมีโอกาส

สะทอนและแสดงความคิดเห็นตอคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรูและ

ความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอำนาจ 

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ                                                                                      

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 
 

สวนที่ 2 การเก็บขอมูลจากผูรับบริการหรือผูติดตอหนวยงานภาครัฐ (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) โดยเปดโอกาสใหผู ร ับบริการหรือผู ต ิดตอหนวยงานภาครัฐในชวง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดมีโอกาสสะทอนและแสดงความคิดเห็นตอการดำเนินงานของหนวยงานภาครฐั 

โดยสอบถามการรับรูและความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
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สวนท่ี 3 การเปดเผยขอมูลทางเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) เปนการตรวจสอบระดับการเปดเผยขอมูลของหนวยงานภาครัฐที่เผยแพรไวทางหนา

เว็บไซตหลักของหนวยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผูเชี ่ยวชาญและคนกลาง (third 

party) เปนผู ตรวจสอบขอมูลและใหคะแนน พรอมขอเสนอแนะตามหลักเกณฑการประเมินที ่กำหนด                   

แบงออกเปน 2 ตัวชี้วัด ไดแก 

ตัวชี้วัดท่ี 9   การเปดเผยขอมูล 

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน 

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 
 

เกณฑระดับการประเมิน มี 7 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับ 

95 – 100 AA 

85 – 94 A 

75 – 84 B 

65 – 74 C 

55 – 64 D 

50 – 54 E 

0 – 49 F 

 

โดยหนวยงานภาครัฐที่ผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ตองมีผลคะแนนการประเมิน 85 คะแนน (ระดับ A) ข้ึนไป 
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ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลนครนครปฐม ในภาพรวมไดคะแนน 91.63 คะแนนระดับผลการ

ประเมินอยูในระดับ A  โดยพิจารณาเปนรายตัวชี้วัด ดังนี ้
 

 
 

 

 

ผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ประเด็นการประเมิน น้ำหนัก คะแนนเฉล่ีย 
ท่ีไดรับ 

คะแนน 
ถวงน้ำหนัก 

การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงาน (IIT) 30 79.08 23.72 

การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 30 93.02 27.91 

การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 40 100 40 

รวม 91.63 

 

 

 
                 
 

 

 
 

ตารางแสดงคาคะแนนการถวงน้ำหนักของเทศบาลนครนครปฐมตามเกณฑการประเมิน 

 

กราฟแสดงภาพรวมการเปรียบผลการประเมิน ITA รายป (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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ผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนนิงานของเทศบาลนครนครปฐม แยกตามแบบวัดการรับรู 

 
 

ผลการประเม ินจากแบบว ัดการร ับร ู ของผ ู ม ีส วนได ส วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) 

 

ผลการประเม ินอยู  ในระดับคะแนน 79.08 คะแนน ชี ้ ให  เห ็นว า เทศบาลนครนครปฐม                         

ใหความสำคัญกับการดำเนินงานโดยยึดหลักมาตรฐานโปรงใสเปนที่ตั้ง ตลอดจนมุงใหเกิดความเทาเทียม                  

ในการใหบริการแกประชาชนโดยไมเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังไมพบวาหนวยงานมีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน 

หรือทรัพยสิน หรือ ประโยชนอื่นๆ ซึ่งถือเปนความเสี่ยงตอการรับสินบนในอนาคต อีกทั้ง หนวยงานยังไมมี

ปญหาเก่ียวกับการใชจายเงินงบประมาณเพ่ือประโยชนของพวกพอง สวนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตาม

ระเบียบข้ันตอน และสามารถตรวจสอบได ผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดีในการกำกับดูแล และเฝาระวังการทุจริต

โดยไมใชอำนาจแทรกแซงการดำเนินงาน ซึ่งทำใหบุคลากรภายในหนวยงานศรัทธา และเชื่อมั่นในวิธีการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงหลักการบริหารจัดการที่ดีที่ที่ยึดถือปฏิบัติ และยังไมพบปญหาการนำทรัพยสินของราชการ

ไปใชอยางไมถูกตอง อยางไรก็ตาม เทศบาลนครนครปฐมควรมีการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและสงเสริมให

มีการปฏิบัติราชการดวยความโปรงใส เพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีของบุคลากรท่ีมีตอองคกรมากยิ่งข้ึน รวมถึง มีการ

ตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติราชการตอไป 

 

ขอเสนอแนะจากสำนักงาน ป.ป.ช.  

ขอเสนอแนะจากการประเมิน IIT หนวยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดดานการแกไขปญหาการทุจริตใหสูง

ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในประเด็นเก่ียวกับการใหความสำคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง

โดยหนวยงานจะตองทบทวนนโยบายที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและ

จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตได

อยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ท่ี

จะตองทำใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสรางความเชื่อมั่นใหบุคลากรภายในในการ

รองเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง 

ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริต 
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ผลการประเม ินจากแบบว ัดการร ับร ู  ของผ ู ม ีส วนได ส วนเส ียภายนอก (External Integrity 

andTransparency Assessment : EIT) 
 

ผลการประเมิน คะแนนอยูในระดับคะแนน 93.02 คะแนน ชี้ใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมี

ความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด

ไวโดยมีการใหขอมูลที่ชัดเจนแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ไมนำผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือ

ผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับสินบน ท้ังท่ีเปนเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีอาจ

คำนวณเปนเงินได อยางไรก็ดี สิ ่งที่ควรเปนประเด็นในการพัฒนาสำหรับเทศบาลนครนครปฐมใหมีการ

ดำเนินการอยางเขมขนมากขึ้น คือ ควรมีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณะชนควรรับทราบอยาง

ชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพรขอมูลของหนวยงานใหเขาถึงงาย ไมซับซอน และมีชองทางหลากหลาย 

นอกจากนี้ควรพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือ

ผูมีสวนไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการใหเกิดความโปรงใส ปรับปรุง

ข้ันตอนการทำงานใหดีข้ึน 
 

ขอเสนอแนะจากสำนักงาน ป.ป.ช.  

คะแนนภาพรวมของ EIT อยูในระดับที่หนวยงานควรรักษามาตรฐานไว และควรสงเสริมใหเกิดการ

พัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

 

ผลการประเมินจากแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) 

ผลการประเมินอยูในระดับคะแนน 100 คะแนน ชี้ใหเห็นวา เทศบาลนครนครปฐม มีมาตรการ

เปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่มีประสิทธิภาพ  

มีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงานใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงได เพื่อใหเกิดความโปรงใส 

และงายตอการเขาถึงของประชาชน 
 

ขอเสนอแนะจากสำนักงาน ป.ป.ช.  

คะแนนภาพรวมของ OIT อยูในระดับท่ีหนวยงานควรรักษามาตรฐานไว และควรสงเสริมใหเกิดการ

พัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

 

ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกมีขอเสนอแนะใหหนวยงานพัฒนาการดำเนินงานในดานการรักษา

มาตรฐานการใหบริการ ใหมีความสะดวกและรวดเร็วอยางตอเนื่อง 
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มาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

เทศบาลนครนครปฐม ไดมอบหมายใหกองวิชาการและแผนงาน เปนผูรับผิดชอบหลักในการกำหนด

ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ การกำกับติดตามใหนำไปสูการปฏิบัติและการรายงานผลการกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา 

และวิธีปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และวิธีปฏิบัต ิ
 

ข้ันตอน ระยะเวลา วิธีปฏิบัต ิ
เตรียมการ ก.ย. 2564  

– ม.ค. 2565 
1. ว ิ เคราะหผลการประเม ินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนคร
นครปฐม 
2. ศึกษาเกณฑและกำหนดแผนการประเมิน ป 2565 
3. รายงานตอผูบริหารและประสานใหทุกหนวยงานทราบ 

ดำเนินการ ม.ค. - มี.ค. 2565 1. จัดประชุม/อบรม/ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อซักซอม
ความเขาใจในการยกระดับการดำเนินงาน และเตรียมความพรอม
สำหรับการประเมินฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ประสานงานกับหนวยงาน เพ่ือขอรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
(IIT) และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 
3. สรางการรับรูเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ใหบุคลากรทั่วทั้งองคกร
รับทราบมากข้ึน (IIT) 
4. ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของใหพัฒนาการดำเนินงาน เพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (แบบตรวจการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ OIT) ติดตามใหรายงานผลตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

ก.พ. 2565 1. กองวิชาการและแผนงาน (ผูดูแลระบบ) ลงทะเบียนและเปดใช 
งานรหัสผานในระบบ ITAS  
2. กองวิชาการและแผนงาน (ผูดูแลระบบ) นำเขาขอมูลของผูตอบ
แบบประเมินเพื ่อเตรียมการประเมิน (จำนวนผู มีสวนไดสวนเสีย
ภายใน IIT และ ขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก EIT) 

มี.ค. 2565 1. ประสานแจงผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกเขาตอบแบบ IIT และ แบบ EIT 
2. ดำเนินการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(OIT) โดยประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

เม.ย. - พ.ค. 2565 1. บุคลากรเทศบาลนครนครปฐมที่ปฏิบัติงานไมมาไมนอยกวา 1 ป 
ดำเนินการตอบแบบประเมินฯ ตามแบบ IIT 
2. ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ดำเนินการประเมินตามแบบ EIT 
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ข้ันตอน ระยะเวลา และวิธีปฏิบัติ (ตอ) 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา วิธีปฏิบัต ิ
รายงานผล ก.ย. - ต.ค. 2565 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประชาสัมพันธ ตลอดปงบประมาณ สื ่อสารประชาสัมพันธ เผยแพรความรู  เกี ่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตผานชองทางตาง ๆ ของเทศบาลนครนครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 

 


