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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

********************* 
 หลักการประเมิน 
 แนวคิด “Open to  Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก 
“เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ ามามีส่วนร่วมประเมินหรือ
แสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วย
ส่งเสริม   ให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาค
ส่วน 
 ทั้งนี้   การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับ                   
การประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น  แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ                       
มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ (58 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ต่อไป 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 
  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม  ่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุURL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่
อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์
ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด
ย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ                 
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การส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต) 
 
 หลักเกณฑ์การประเมินผล 
 1. การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 

 
 2. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

 
 
 3. ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                    
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลต าบลโคกขม้ิน 
คะแนนภาพรวมหน่วยงาน อปท. เทศบาลต าบลโพหัก  :   94.04   คะแนน ระดับผลการประเมิน  A  . 
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 1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
  1) เทศบาลต าบลโพหัก  ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ    A  ( 94.04 คะแนน) ซึ่ง
เพ่ิมข้ึน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ   C  (69.58 คะแนน) คิดเป็นร้อย
ละ ....35.15..... ( 24.46 คะแนน) 
  2) สรุปผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563) ดังนี้ 

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 

IIT 
 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 88.76 97.48 เพ่ิมข้ึน 

2. การใช้งบประมาณ 83.00 95.69 เพ่ิมข้ึน 

3. การใช้อ านาจ 86.45 96.36 เพ่ิมข้ึน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 80.03 95.16 เพ่ิมข้ึน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 86.43 96.20 เพ่ิมข้ึน 

EIT 
 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 85.59 86.28 เพ่ิมข้ึน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 87.68 88.86 เพ่ิมข้ึน 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน 80.20 84.74 เพ่ิมข้ึน 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมูล 68.79 96.00 เพ่ิมข้ึน 

10. การป้องกันการทุจริต 25.00 100 เพ่ิมข้ึน 
 คะแนนเฉลี่ย 69.58 94.04  
 ระดับการประเมิน C A  
 
 3) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ ....การป้องกันการทุจริต....... 
  3.1 ตัวชี้วัดที่ 10  
 

 4) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน และได้รับคะแนนมากกว่า 80 คะแนน คือ 
  4.1 ตัวชี้วัดที่ 1. การปฏิบัติหน้าที่ 

4.2 ตัวชี้วัดที่ 2. การใช้งบประมาณ 
  4.3 ตัวชี้วัดที่ 3. การใช้อ านาจ 
  4.4 ตัวชี้วัดที่ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  4.5 ตัวชี้วัดที่ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
  4.6 ตัวชี้วัดที่ 6. คุณภาพการด าเนินงาน 
  4.7 ตัวชี้วัดที่ 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  4.8 ตัวชี้วัดที่ 8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
  4.9 ตัวชี้วัดที่ 9. การเปิดเผยข้อมูล 
  4.10 ตัวชี้วัดที่ 10. การป้องกันการทุจริต  
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 5) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมขึ้น แต่มีค่าคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน คือ  
  -ไม่มี- 
  
 6) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง คือ  
  -ไม่มี- 
   
 2. ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมินเพ่ิมขึ้นจากปีที่
แล้ว   

พัฒนากระบวนการ เปิ ด โ อกาส ให้
ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ เข้ามามีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า ก า ร
ด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
ให้ดีขึ้น  และให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุ งการด า เนินงานให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 
 
 

ผลการประเมินเพ่ิมขึ้นจากปีที่
แล้ว 

ยกระดับตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงการ
ท างานให้สูงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเด็น
เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงาน 
 

 

 3. ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

- 

 
           - 
 
 

 
- 



-6- 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลต าบลโพหัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการ
ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ด้าน EIT ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การด าเนินการ 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

(1) การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้รับบริการ
เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด  
(2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านผู้มาติดต่อ
อ่ืนๆ อย่างเท่าเทียมกันของพนักงาน  
(3) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการ
ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูลม 
(๔) ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูก
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้
จ่ ายหรือให้ สิ่ งดั งต่ อ ไปนี้  เ พ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 
หรือไม ่
(๕) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 
 

(1) มีขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน/
การให้บริการอย่างชัดเจน  
(2) สร้างจิตส านึกแก่พนักงานในหน่วยงาน
ให้บริการต่อผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 
(3) ต้องมีการเปิดเผย ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส 
โดยเฉพาะ 
( ๔ )  มี ป ร ะ ก า ศ ม า ต ร ก า ร ไ ม่ เ รี ย ก รั บ
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ 
(๕) มาตรการการด าเนินงานเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม 

1.  ปิ ดประกาศขั้ น ตอนการบริ ก า ร
ประชาชน และด าเนินการตามก าหนด ให้
ประชาชนเห็นได้ชัดเจน 
2. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทุกคน 
3. ชี้แจงข้อเท็จจริงแก่ผู้มาติดต่อ ถึง
ขั้นตอนและระยะเวลา 
4.ประชาสัมพันธ์มาตรการ ผ่านระบบ
เ ว็ บ ไ ซต์ ห รื อ ร ะบบออน ไ ลน์ อ่ื น ๆ ที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
5.เจ้าหน้าที่รับทราบแนวทางปฏิบัติงาน
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 
 



ตัวชี้วัดที่  8 การปรับปรุง
ระบบการท างาน 

  

(๑) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้
ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
(๒) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการ
และขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 
(๓) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 
(๔)  หน่วยงานที่ท่ านติดต่อ  เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 
(๕) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

(๑) แนวทางการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
(๒) ประกาศข้ันตอนการด าเนินงาน 
(๓) เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการด าเนินงาน/
การให้บริการ 
(๔) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้มาติดต่อ 
(๕) ประกาศการด าเนินงานโดยความโปร่งใส 

(๑) ประชุมแนวทางการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ เพื่อรับทราบ
ปัญหาในทางปฏิบัติ และร่วมหาแนว
ทางแก้ไข 
(๒) ปิดประกาศขั้นตอนการให้บริการ ณ 
จุดบริการ 
(๓) น าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการ
ให้บริการ 
(๔) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแสดง
ความคดิเห็นต่อการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
(๕) ชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงาน/การ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อให้เข้าใจ 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(1) ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน  

ประชุมพนักงานหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและ
รับทราบมาตรการดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี  

ส านักปลัด  รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(2) ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศ
ของหน่วยงาน  

ส านักปลัด  

3) การเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส 

 ส านักปลัด  

4) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บุคลากร
และสาธารณชนรับทราบ 

ส านักปลัด  

5) ประกาศขั้นตอนการด าเนินงานหรือการรับ
บริการ 

ปิดประกาศขั้นตอนการด าเนินงานหรือการรับบริการ ณ จุดรับบริการให้
เห็นได้ชัดเจน 

ทุกกอง 

 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลโพหัก อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 
ที ่        รบ 53301 /                   วันที่            กันยายน  2564                                           
เรื่อง     รายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ  
256๔ 

.                 . 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลโพหัก  

เรื่องเดิม 
      ๑. ตามที่ ส านักงาน ปปช. ได้ก าหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS) และผู้ดูแลระบบ(Admin),(ผู้บริหาร) หน่วยงาน 
ในระบบ (ITAS) ของเทศบาลต าบลโพหัก ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น 
     ๒. ส านักงาน ปปช.  ได้ด าเนินการประเมินผลการตอบแบบสอบถามจากแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT), แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการท า
แบบสอบถามของผู้ดูแลระบบ(Admin) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในระบบ (ITAS) ของ
เทศบาลต าบลโพหัก ประจ าปีงบประมาณ 2564 และได้ประกาศผลคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  ข้อเท็จจริง 
            ส านักงาน ปปช. ได้แจ้ง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
256๔  ทั้งนี้ เทศบาลต าบลโพหัก จึงจัดท ารายงานการการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   เพ่ือเป็นการน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง พัฒนา 
และยกระดับ ตลอดจนเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมิน ใน ปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป (เอกสาร ๑)  

  ข้อเสนอ  
       เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖5 สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เห็นควรด าเนินการตาม
การวิเคราะห์ความเสี่ยง และด าเนินการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ส านักปลัดเทศบาล จึงได้วิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ  2564 เพ่ือปรับปรุงการท างาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ต่อไป 

   

 

จ ึง..... 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

      (นางสาวปัทติยา  วิมลศรี) 
           นิติกรปฏิบัติการ 
 

      
     

        (นางสาวสุวภัทร  จันแพง) 
                  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 

ความเห็นของปลัดเทศบาล 

     
         
     

       จ.อ. 
  (บุญเปรม  เที่ยงน่วม) 

         รองปลัดเทศบาลต าบลโพหัก 
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลต าบลโพหัก 
 
 
        ความเห็นของนายกเทศมนตรี 
          
                    

 

            (นายบุญปลูก  เที่ยงน่วม) 
                 นายกเทศมนตรีต าบลพหัก 

              

 

 



 

 

ที่ บร 58201/๗๐๖                   ส านักงานเทศบาลต าบลโพหัก 
       ถนนบ้านสิงห์ – บ้านแพ้ว  รบ 70160 

                                                          ๓๐   กันยายน   2564 

เรื่อง    รายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ  
256๔ 

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

อ้างถึง   

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบลโพหัก 
จ านวน ๑ ชุด 

ตามที่ จังหวัดราชบุรี ได้แจ้ง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
256๔  พร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท ารายงานการการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   เพ่ือเป็นการน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง 
พัฒนา และยกระดับ ตลอดจนเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมิน ใน ปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป 
รายละเอียดทราบแล้วนั้น    

ในการนี้ เทศบาลต าบลโพหัก ขอรายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ประจ าปีงบประมาณ  256๔ รายละเอียดปรากฏตามส่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

          ขอแสดงความนับถือ 

          

                 (นายบุญปลูก  เที่ยงน่วม) 
                                  นายกเทศมนตรีต าบลโพหัก 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
โทรศัพท ์๐ 3238 7252 ตอ่ 11 


