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การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั   
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการ 
ประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชน 
ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วน 
ร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการ 
ข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบของทุกภาคส่วน   

 ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับ 
การประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการ 
ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ 
ด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะ เกิดการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมิน 
ผ่ าน เกณฑ์  (85 คะแนนขึ้ น ไป )  ไม่น้ อยกว่ าร้ อยละ 80 ตามที่ ก าหนดไว้ ในแผนแม่บทภายใต้               
ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อไป  

 

เครื่องมือในการประเมนิ  

   ประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้  

 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ 
หน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้
อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ
สื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน  



 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือ 
เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ 
หน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด 
การเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงิน 
งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการ 
ทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือ 
ป้องกันการทุจริต) 

หลักเกณฑก์ารประเมนิผล  

 ๑) การประมวลผลคะแนน  มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้  

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม คะแนนเฉลี่ยของ  
ข้อค าถามจากผู้ตอบทุก
คน 

คะแนนเฉลี่ยของ  
ข้อค าถามจากผู้ตอบทุก
คน  

คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัด
ย่อย  

–  – คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด
ย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด  คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

น้ าหนักแบบ
ส ารวจ  

ร้อยละ 30  ร้อยละ 30  ร้อยละ 40 

คะแนนรวม  ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน าหนัก 

 

 



๒) คะแนนและระดับผลการประเมิน  

 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ
ระดับผล การประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 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 

 

๓) ผลการประเมินตามเป้าหมาย  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้ก าหนดค่าเป้าหมายในปี                   
พ.ศ. 2564  ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50              
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ในระดับ A (85.42 คะแนน) 

 



การวเิคราะหผ์ลการประเมนิ 

๑) ผลการประเมิน  

 องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ A (85.42 คะแนน)    
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ E (50.07  คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 
71.00 (35.35 คะแนน)  

2) สรุปผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ดังนี้ 

เครื่องมือ ตวัชีว้ดั 2563 2564 การเปลีย่นแปลง 

IIT 
แบบวัดการรับรู้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายใน 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 83.89 82.80 ลดลง 

2. การใช้งบประมาณ 71.98 70.91 ลดลง 

3. การใช้อ านาจ 77.14 80.35 เพ่ิมข้ึน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 71.29 73.27 เพ่ิมข้ึน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 71.50 74.13 เพ่ิมข้ึน 

EIT 
แบบวัดการรับรู้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอก 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 83.17 87.19 เพ่ิมข้ึน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.08 85.51 เพ่ิมข้ึน 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน 79.37 85.74 เพ่ิมข้ึน 

OIT 
การเปิดเผยข้อมูล 

สาธารณะ 

9. การเปิดเผยข้อมูล 16.83 83.42 เพ่ิมข้ึน 

10. การป้องกันการทุจริต 0 100 เพ่ิมข้ึน 

 
เฉลีย่ 50.07 85.42 

 
ระดบัผลการประเมนิ E A 

 



๓) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด และได้รับ ๑๐๐ คะแนนเต็ม คือ  

 ๓.๑ ตัวชีว้ัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต  

๔) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน และได้รับคะแนนมากกว่า ๘๐ คะแนน คือ  

 4.1 ตัวชีว้ัดที่ ๓  การใช้อ านาจ  

 4.2 ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน 

  4.3 ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

  4.4 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

  4.5 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

5) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมขึ้น แต่มีคะแนนน้อยกว่า ๘๐ คะแนน คือ  

  5.1 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

  5.2 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๖) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง มีจ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ   

 ๖.๑ ตัวชีว้ัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ 

  ๖.๒ ตัวชีว้ัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

 

 
 

  



ประเด็นทีต่้องแก้ไขโดยเรง่ดว่น 

ตวัชีว้ดั ประเด็นการประเมนิ ประเด็นที่ควรพฒันา 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

 

 

 

 

 

(1 )  การรับรู้ แผนการ ใช้ จ่ าย
งบประมาณประจ าปี 

(2) การใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า 

(3) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การตรวจรับพัสดุ  

(4)การเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กา ร ใ ช้ จ่ า ย งบประมาณของ
หน่วยงาน 

(1) สร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึง
การตรวจรับพัสดุให้กับบุคคลากร  

(2)  สร้างความเข้าใจร่วมกันและ
ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่า 

(3) มีช่องทางให้บุคลากรภายในมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
งบประมาณได ้

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

  

(๑ )  กา ร รั บ รู้ แนวปฏิ บั ติ ของ
หน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 

 (๒) ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือ
ยืม ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน และ ในหน่วยงาน 

 (๓)  การขอยืมทรัพย์สิ นของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติ งานอย่าง
ถูกต้อง  

(๔) การก ากับดูแลและตรวจสอบ
การ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม พวกพ้อง 

(๑) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ 

(๒) มีขั้นตอนการขออนุญาตการ
ขอยืมที่ถูกต้อง 

(๓) สร้างมาตรการการก ากับดูแล
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

 

 



ตวัชีว้ดั ประเด็นการประเมนิ ประเด็นที่ควรพฒันา 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

( 1 ) ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
ผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจัง  

(2) การจัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานเ พ่ือให้ เกิดการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็น
รูปธรรม  

( 3 )  ก า ร ป ร ะ เ มิ น  เ กี่ ย ว กั บ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงาน  

(4)  ความเชื่ อมั่น ให้บุคลากร
ภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบ
เห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน 

(5 )  มี กระบวนการ เฝ้ า ระวั ง 
ต ร วจสอบการทุ จ ริ ตภ าย ใน
หน่วยงาน  

(1) ผู้บริหารสูงสุดให้ความส าคัญ
ในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
จริงจัง โดยต้องทบทวน นโยบาย
ที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ทุ จ ริ ต ใ น ห น่ ว ย ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 

(2) จัดท าแผนงานการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานเพ่ือให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได ้

(3) สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากร
ภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบ
เห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการสง่เสริมคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ขององค์การบริหารสว่นต าบลทองเอน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2564 น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ดังนี้ 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวธิกีาร ผูร้บัผดิชอบ การก ากับตดิตาม 

(๑) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

ส านักปลัด - รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(๒) ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ฝึ ก อบรมหรื อป ร ะชุ มพนั ก ง า น 
หน่วยงานเ พ่ือให้ความรู้ เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักปลัด 

(๓) ให้ความรู้เรื่องการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่าน
สื่อสังคม ออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 

ส านักปลัด 

(๔) การจัดท าประกาศข้อปฏิบัติ
ในการขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

การจัดท าประกาศข้อปฏิบัติ ในการ
ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ในการปฏิบัติงานให้บุคคลภายในและ
ภายนอกหน่วยงานทราบได้ชัดเจน 

ส านักปลัด 

(๕) การเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริง
แก่ผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมา และมีแนวทางใน
การให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศ No  G i f t  Po l i c y   
จัดท าประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์
อ่ืนใดในการปฏิบัติหน้าที่และมีการ
จั ด ท า ป ร ะ ก า ศ ไ ม่ เ รี ย ก รั บ
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ. 

ส านักปลัด 

(๖) การตรวจสอบและต่ออายุ
เว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลา พร้อม
ที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน 
ทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง 



มาตรการ ขั้นตอนหรือวธิกีาร ผูร้บัผดิชอบ การก ากับตดิตาม 

(๗) เปิดโอกาสให้ผู้รับ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงการด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน 
การให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้บุคลากร
และสาธารณชนได้รับทราบ 

ส านักปลัด -รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(8)  มีการมอบหมายงานการ
ปฏิบัติรวมถึงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของ
งาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(๑) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินและการท างาน 

(๒) ผู้บริหารเน้นย้ าในที่ประชุม เรื่อง
ความเป็นธรรมในการประเมินเพ่ือ
เพ่ิมความตระหนักให้กับหัวหน้างาน 

ส านักปลดั/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กองการศึกษาฯ 

 

 


