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คำนำ 

 
 

ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ส.ป.ป.ช.) ได  
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความ 
ตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม“การประเมินโดยใชช่ือวา “การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐIntegrity( and Transparency 
Assessment : ITA) 
 

การประเมินITA เริ่มดำเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ.2556 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน และมีการ  
ขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 
23 มกราคม 2561  เห็นชอบใหหนวยงาครัฐทกุหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมิน 
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564
โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช กำหนด.ทั้งนี้ แผนแมบทภายใต ยุทธศาสตรชาติ  
ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ(พ.ศ.2561-2580) 
ไดนำผลการประเมินITA  ไปกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแผนแมบทฯ โดยในระดับแรก (พ.ศ.2561-2565)  
กำหนดคาเปาหมายใหหนวยงานภาครัฐท่ีมีผลการประเมินผานเกณฑ (85 คะแนน ขึ้นไป ไมนอยกวารอยละ 80 
 

ดังนั้น เพ่ือเปนการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ หนวยงาน 
ภาครฐั องคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงไดดำเนินการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ของหนวยงานเพื่อเปนการยกระดับการด าเนินงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสของ หนวยงานใหมีผลการประเมิน 
ที่ดยีิ่งข้ึนในปตอไป 
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หนวยงาน องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
--------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
ตาม ท่ีสำนั กงานคณ ะกรรมการป องกันแล ะปราบปรามการทุจ ริตแห งชาติ (ส .ป .ป .ช .)ได  

พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความ
ตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใชชื่อวา “การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ 
ไดถูกกำหนดเปนกลยุทธที่สำคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือวาเปนการยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงาน 
ของหนวยงานภาครัฐใหเปน“มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หนวยงานภาครฐัทั่ว ประเทศจะตอง 
ดำเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมิน และแนวทางใน 
การพัฒนาและยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานได อยางเหมาะสม 

 
2. กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ ITA) ประจำป  
งบประมาณ พ.ศ.2564  ประกอบดวย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบดวยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  
3 เครื่องมือ โดยสรุปดังนี้ 

 
เครื่องมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ำหนัก 

   

 ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัตหินาที ่  
   

แบบวัดการรบัรูของ ตัวช้ีวัดท่ี2  การใชงบประมาณ  
   

ผูมีสวนไดสวนเสยีภ ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใชอำนาจ รอยละ 30 

(IIT) ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ  
   

 ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต  
    

แบบวัดการรบัรูของ ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน  
    

ผูมีสวนไดสวนเสียภา ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร รอยละ 30 

(EIT) 

   

ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  

     แบบตรวจการเปดเผย ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมลู  

         ขอมูลสาธารณะ 

  

รอยละ 40 
ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 

(OIT) 
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การกำหนดเกณฑการประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะคาคะแนน 
ควบคูกับระดับผลการประเมินโดยจำแนกออกเปน  7 ระดับ ดังน้ี 

 
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 
  

 
 

3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาหนวยงานภาครัฐของ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564   

 แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน     

(Internal  Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

 ตัวชี้วัด ผลคะแนน 
  

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาที่ 83.74 
  

ตัวชี้วัดท่ี2 การใชงบประมาณ 78.97 
  

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอำนาจ 87.51 
  

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ 83.88 
   

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 
77.34 

 
  



        แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

               (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
   

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน 91.86 
  

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสทิธิภาพการสื่อสาร 90.12 
   

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทาง 84.27 
   

  
 
         แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

       (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
   

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 80.56 
  

ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 93.75 
  

คะแนนเฉลี่ย 86.18 
  

ระดับผลการประเมิน                            A 
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1. การวิเคราะหขอมูล  

จากการประเมนิผลคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยภาพรวมไดคะแนน 86.18  อยูในระดับ A ผลการประเมินจำแนก ตามตัว 
ชี้วัด พบวาตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 93.75 รองลงมา คือ ตัวชี้วัดท่ี     
6 คุณภาพการดำเนินงาน มีระดับคะแนนวชี้วัดท่ีมี 91.86 สวนตวัชีวั้ดที่มคีะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด ตัวชี้วัดที่ 5 การ
แกไขปญหาการทุจริต มีระดับคะแนน 77.34 

 
2. ขอบกพรอง และขอเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุง 
  

2.1  แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เปนการประเมินตามแบบสำรวจความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก บงชี้ ให  
เห็นวาประชาชนหรือผูรับริการมีความเชื่อมั่นเนินงานของหนวยงานในคุณภาพการดำเนินงานของหนวยงาน 
วายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ กำหนดไว โดยมีการใหขอมูลที่ ชัด เจนแกผูรับบริการ
อยางตรงไปตรงมา ไมนำผลประโยชนของพวกพองอยู เหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการ 
เรียกรับสินบนทั้ งที่ เป น เงิน  ทรัพยสิน  และผลประโยชน อ่ืนๆจคานวณ เปน เงิน ไดที่ อ า โดยสิ่ งที่ เป น 
ขอบกพรองและมีผลการประเมินอยูในระดับที่ตองปรับปรุง มีรายละเอียดดังนี้ 

  
(1) ตัวช้ีวัดท่ี7 ประสิทธิภาพการสื่อสารเปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ 

หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวของกับ การเผยแพรขอมูลของ 
หนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน ผานชองทางที่หลากหลาย สามารถเขาถึง งาย และไมซับซอน 
โดยขอมูลที่ เผยแพรจะตองครบถวนและเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ งผลการดำเนินงานของหนวยงาน 
และขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรบับริการผู มาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
สามารถสงคำติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนิน/การใหบริการ  และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีขอกังวลสงสัยได 
อยางชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเก่ียวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอสามารถรองเรียนการทุจริต 
ของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย 
  

ขอเสนอแนะในการพัฒนา หนวยงานควรใหความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผล 
การดำเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชนท่ีควรรับทราบ รวมทั้งการจัดใหมีชองทางให ผูรับบริการ 
ผู ม าติ ด ต อ  ห รื อ ผู มี ส ว น ได ส ว น เสี ย ส าม ารถแส ด งค วาม คิ ด เห็ น เ ก่ี ย ว กั บ ก ารด ำ เนิ น งาน  ก าร ใช  
บริการหน วยงานควรสรางการรับรู เก่ียวกับการจัด ใหมีชองทางใหผูมาติดตอราชการสามารถรองเรียน 
การทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย  ซึ่งจะสะทอนถึงการสื่อสารปฏิสัมพันธกับผูรับบริการผูมา ติดตอ 
หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ 

  
(2) ตั ว ช้ี วั ด ที่  8 ก า รป รั บ ป รุ ง ร ะบ บ ก ารท ำ ง าน เป น ก ารป ระ เมิ น ก าร รั บ รู ข อ ง 

ผูรับบริการผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทำงานในประเด็น
ท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการททำงานของ 
หนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว มากยิ่งข้ึน 
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ขอเสนอแนะในการพฒันา  หนวยงานควรมีการปรับปรุงระบบการทำงาน ทั้งการ 
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการทำงานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมา 
ใชในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  เพื่อใหเกิดความคลองตัว สะดวก และรวดเร็ว 
รวมไปถึงหนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรบับริการหรือผูมาติดตอราชการเขามา
มีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนดวย 

 
2.2 แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency  
Assessment : OIT) เปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน เพ่ือให 

ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของหนวยงาน  โดยสิ่งที่เปนขอบกพรองและมีผลการ 
ประเมินอยูในระดับที่ตองปรับปรุง มีรายละเอียดดังนี้  

(1) ตัวช้ีวัดที่9  การเปดเผยขอมูล  เปนการประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบัน 
บนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ซึ่งประเด็นที่ 
เปนขอบกพรองควรไดรับการปรับปรุง ไดแก  

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพื้นฐานในประเด็น  
(O5) ขอมูลการติดตอ เนื่องจากขาดขอมูลของแผนที่ ขาดขอมูลอีเมลเพ่ื 

ติดตอ  
(O9) Social Network เนื่องจากไมพบความเชื่อมโยงหรือลิงคระหวางหนา 

เว็บไซตกับSocial Network  
ตัวช้ีวัดยอยที่การบริหารงาน  9.2ในประเด็น  
(O16) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ 

 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณในประเด็น 
(O18) แผนการใชจายงบประมาณประจำป 
(O19) รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำป รอบ 6 เดือน 
(O20) รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 
(O24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 

 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใสในประเด็น 
(O30) ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
(2) ตัวช้ีวัดท่ี10การปองกันการทุจริตเปนการประเมินการเผยแพรขอมูลท่ีเปน 

ปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการดำเนินการตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนได ทราบ 
ซึ่งประเด็นที่เปนขอบกพรองควรไดรับการปรับปรุง ไดแก  

ตัวช้ีวัดยอยที 10.1 การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริตในประเด็น 
(O36) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป 
(O37) การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทจุริต 
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ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริตในประเด็น 
(O43) มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 
(O48) มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ 

 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  

1. หนวยงานควรสรางความตระหนักในการสรางความโปรงใสใหกับองคกร 
โดยออกคำสั่งมอบหมายใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการนำเขาขอมูลเว็บไซต  เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร 
ของหนวยงานในงานบริการแตละประเด็นอยางชัดเจน  

2. หนวยงานควรปรับปรุงเว็บไซตของหนวยงานเพื่อใหสามารถแสดงขอมูลการ 
ติดตอที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน และปรับปรุงการเชื่อมโยงในเว็บไซตใหสามารถเขาถึงชองทาง  
เครอืขายออนไลนของหนวยงาน เชน Facebook,Twitter, Instagram ,Eservice ไดโดยงาย  

3. หนวยงานควรดำเนินการประชาสัมพันธเผยแพรผลการสำรวจความพึง 
พอใจในการใหบริการตามอำนาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงานในรอบปที่ผานมา  

4. หนวยงานควรดำเนินการประชาสัมพันธเผยแพรขอมลูการบริหารเงิน งบประมาณ 
ในประเด็นตางๆ ใหเปนปจจุบัน และครอบคลุมเพ่ือสรางความโปรงใส สามารถตรวจสอบได  

5. หนวยงานควรดำเนินการกำหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน 
      หนวยงานใหครอบคลุม ครบถวนทุกประเด็นของแตละงาน และจัดประชุมชี้แจงสรางควา เขาใจ โดยมีการติดตาม 
      รายงานผลความกาวหนาบเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสพื่อขั ภายในหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพ      
      และประสิทธิผลในปตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


