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ค าน า 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้ทราบคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง  และน าผลข้อมูลการประเมิน รวมท้ัง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมท้ังสะท้อนถึงความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตาม หลักธรรมภิ
บาล ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล  
  

 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดท้ัง 10 ตัวชี้วัดการประเมิน ได้แก่  
  ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏบิัติหน้าท่ี  
  ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ  
  ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ  
  ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
  ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
  ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
  ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  
  ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  
  ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล  
  ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 
 โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนน ประเมินครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
รอบปี พ.ศ.2564 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคล่ือน
การด าเนินงานภาครัฐภายใต้ กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกใน
การป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผล
ต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มี
อันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งขึ้นไป  
 
 
 
 
                   ส านักงานปลัด 
        องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอมบงึ จังหวัดราชบุรี 
************************* 

 1. หลักการและเหตุผล  
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้พัฒนาเครื่องมือ การ
ประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ” และในปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ท่ี
ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือ
เป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้อง ด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานใน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
 2. แหล่งข้อมูลในการประเมิน  
  แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 3 แหล่ง ดังนี้  
  1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับผู้บริหาร สมาชิก
สภา ผู้อ านวยการ/หัวหน้า/ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ท่ีท างานให้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้น มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
  2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัท หรือหน่วยงานของรัฐอื่นท่ี
เคยมารับ บริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  ในปีงบประมาณ 2564 
เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นท่ีใช้ในการส่ือสารต่อสาธารณะ  
 3. เคร่ืองมือในการประเมิน เครื่องมือในการประเมินประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือ เพื่อเก็บข้อมูลจาก
แต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้  
  3.1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Trasparency 
Assessment : IIT)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อหน่วยงานของตนเอง 
ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าท่ี ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
  3.2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (External Integrity and Trasparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงาน
ท่ีประเมิน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการส่ือสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน  
  3.3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Trasparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงได้ ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย 
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ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
การส่งเสริมความโปร่งใส) และตัว ช้ีวัดการป้องกัน การทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ การ
ด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)  
 4. ตัวชี้วัดการประเมิน  
 กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ า ปีงบประมาณ 2564 แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้  
  ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี  
  ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ  
  ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ  
  ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
  ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
  ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
  ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  
  ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  
  ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล  
  ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 
 5. เกณฑ์ระดับผลการประเมิน 
  เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเป็นรายงานในลักษณะค่าคะแนน
ควบคู่กับระดับผลการประเมิน 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 

55.00-65.99 D 

50.00-54.99 E 

0-49.99 F 
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 6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้ม
อ้น 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
แก้มอ้นโดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.33 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดา
เนินงาน ระดับ B 
 
  คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          คะแนนสูงสุด 97.36 คะแนน       คะแนนต่ าสุด 50.00 คะแนน 
 
 
 

  

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 คุณภาพการด าเนินงาน 97.36 

2 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 96.37 

3 การปฏิบัติหน้าท่ี 94.85 

4 การปรับปรุงการท างาน 93.55 

5 การใช้อ านาจ 93.46 

6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 90.44 

7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.16 

8 การใช้งบประมาณ 87.19 

9 การเปิดเผยข้อมูล 66.21 

10 การป้องกันการทุจริต 50.00 
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 7. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

  ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การประเมินตามแบบ IIT แบบ 
EIT และแบบ OIT พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับท่ีหน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้ และควร
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานควรพัฒนา
ตัวช้ีวัดด้านการป้องกันการทุจริตโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะในประเด็น มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน  และการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

 8. ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายใน หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 

1. จัดท าข้อมูลการบริหารงาน บุคคล การ
บรหิารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การค านวณ
ราคากลาง การ จัดซื้อ จัดจ้าง  การใช้ จ่าย
งบประมาณ 
2. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ และ
ตรวจสอบได้ 
3. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทบาท
และอ านาจหน้าท่ีของ อบต. 

ส านักงานปลัด 

2. เผยแพร่ผลงานและข้อมูลท่ีเป็น
ประ โยชน์ กั บสาธารณชนให้ เป็ น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ของ อบต. และส่ือ
ออนไลน์ 

1. จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานและข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันแก่สาธารณชนในช่องทางท่ีหลากหลาย 

ส านักงานปลัด 

3. ให้ความรู้แก่เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

1. รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสในการด า เนินง านของ
หน่วยงานภาครัฐผ่านส่ือสังคมออนไลน์หรือ
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 

4. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

1. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้บุคลากรและสาธารณชน
ทราบ 

ส านักงานปลัด 

5. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
พัฒนาการปฏิบัติงานและลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

1. แจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ ส านักงานปลัด 

 

 


