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ค าน า 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้ทราบ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และน าผลข้อมูลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ใน
การพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของ
หน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึง
ความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมภิบาล ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัดการประเมิน ได้แก่ 

   ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
   ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

   ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

   ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

   ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

   ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

   ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

   ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

   ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

   ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

 โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open 

Data) ซึ่งผลคะแนน ประเมินครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปี พ.ศ.2563    
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส           
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ภาครัฐภายใต้ กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการ
ทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่า
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นไป 
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 1. หลักการและเหตุผล 

   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้พัฒนาเครื่องมือ  การ
ประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ
มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ” และในปัจจุบันการประเมินคุณธรรม
และความ โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง ด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบ
ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  

 2. แหล่งข้อมูลในการประเมิน 

   แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 3 แหล่ง ดังนี้  
  1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร สมาชิกสภา 

ผู้อ านวยการ/หัวหน้า/ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้มออ้น มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
  2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัท หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เคย
มารับ บริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ในปีงบประมาณ 2563 เว็บไซต์ 
หมายถึง เว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ  

 3. เครื่องมือในการประเมิน เครื่องมือในการประเมินประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือ เพ่ือเก็บข้อมูลจากแต่

ละแหล่งข้อมูล ดังนี้  
   3.1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( Internal Integrity and Trasparency 

Assessment : IIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานของ
ตนเอง ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

   3.2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (External Integrity and Trasparency 

Assessment : EIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่



ประเมิน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
   3.3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Trasparency 

Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชน
เข้าถึงได้ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูล
พ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริม
ความโปร่งใส) และคัวชี้วัดการป้องกัน การทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 
  4. ตัวช้ีวัดการประเมิน  

 กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้  
  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  

  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  

  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  

  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  

  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  

  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  

  ตัวชี้วัดที่ 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 

55.00-64.99 D 

50.00-54.99 E 

0-49.99 F 



 

 6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้ม
อ้นโดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 61.27 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ระดับ D  

  คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

 
 

         ตัวชี้วัด          อันดับ 

 

  
1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.30 

2 การปรับปรุงการท างาน 94.26 

3 คุณภาพการด าเนินงาน 87.33 

4 การปฏิบัติหน้าที่ 84.52 

5 การใช้อ านาจ 83.13 

6 การใช้งบประมาณ 75.77 

7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 75.22 

8 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 72.00 

9 การเปิดเผยข้อมูล 38.21 

10 การป้องกันการทุจริต 12.50 



 

 
 

 

 

 



7. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 

      7.1  ข้อเสนอแนะจากการประเมิน IIT  หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้
การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
พัฒนาการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

 

     7.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน EIT คะแนนภาพรวมอยู่ในระดับที่หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้ และ
ควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 

     7.3  ข้อเสนอแนะจากการประเมิน OIT หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลโดยเร่งด่วน 
โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ 1) ข้อมูลพ้ืนฐาน 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงานการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ในประเด็นเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี       
4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เป็นต้น นอกจากนี้หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการป้องกัน
การทุจริตโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ 1) การด าเนินการเพ่ือป้องการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ           
2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ในประเด็นเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการด าเนินงานและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

  

 ผลการประเมิน ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น และผ่านเกณฑ์ประเมิน 85 
คะแนนขึ้นไป ตามค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คือ หน่วยงานต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงานที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ 
หน่วยงานจะต้องมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงานและหน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัด การ
เปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกรับทราบ อาทิเช่น แผนการด าเนินงาน
การปฏิบัติงาน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต เป็นต้น 
  



9. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน           
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  ปรั บปรุ งศู นย์ ข้ อมู ลข่ า วสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 

1. จัดท าข้อมูลการบริหารงาน บุคคล การ
บริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การ
ค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้
จ่ายงบประมาณ 

2. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ และ
ตรวจสอบได้  
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทบาท
และอ านาจหน้าที่ของ อบต. 

ส านักปลัด 

2.  เ ผยแพร่ ผล ง านและข้ อมู ลที่ เ ป็ น
ประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของ อบต. และสื่อออนไลน์ 

1. จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานและข้อมูลที่เป็น
ปั จ จุ บั น แ ก่ ส า ธ า ร ณ ช น ใ น ช่ อ ง ท า ง ที่
หลากหลาย 

ส านักปลัด 

3. ให้ความรู้แก่เรื่องการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

1.  รณรงค์ ให้ ความรู้ เ รื่ อ งการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อสังคมออนไลน์
หรือเว็บไซต์หน่วยงาน 

ส านักปลัด 

4. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
การด าเนินงาน 

1. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การ
ให้ ข้ อ เ สนอแนะ  เ พ่ื อ ให้ บุ ค ล ากรและ
สาธารณชนทราบ 

ส านักปลัด 

5. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. แจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ ส านักปลัด 

 
 

 


