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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

*************************** 

เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to Transparency” ซ่ึงเป็นหลักการพ้ืนฐานสําคัญของการประเมิน ITA ท่ีมา

จากการ “เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถ 

ตรวจสอบการดําเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ท้ังเจ้าหน้าท่ีภายใน

หน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อ

หน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซ่ึงการ “เปิด” ท้ัง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมี

ความโปร่งใสและนําไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบของทุกภาคส่วน 

ท้ังนี้ การประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินปฏิบัติ 
เพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินท่ีสูงข้ึนเพียงเท่านั้น  แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองใน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ  มีการดําเนินงานท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นสําคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  ส่งผลให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนข้ึนไป)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ตามท่ีกําหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นท่ี 21  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 
2561 – 2580) ต่อไป 

 

เครื่องมือการประเมิน  ประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้  

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  

เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อหน่วยงานตนเอง  ใน 5 
ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าท่ี  ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ  ตัวช้ีวัดการใช้อํานาจ ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ และตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  

เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีประเมิน 
ใน 3 ตัวชี้วัดได้แก่ ตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนนิงาน  ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการส่ือสาร และตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบ
การทํางาน  
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  

เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมท้ังระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่ีอยู่
ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคําอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคําตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
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ข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด

ย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการ
ส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดําเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต) 
หลักเกณฑ์การประเมินผล 

 1.การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลําดับ ดังนี้  

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 
คะแนนข้อ

คําถาม 
คะแนนเฉลี่ยของ ข้อคําถาม

จากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของ ข้อคําถาม

จากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของข้อคําถาม 

คะแนนตัวชี้วัด
ย่อย 

– – คะแนนเฉลี่ยของ ทุกข้อคําถาม
ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของ ทุกข้อคําถาม
ในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ ทุกข้อคําถาม
ในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ ทุกตัวชี้วัด
ย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบ
สํารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ ทุกตัวชี้วัดใน
แบบสํารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ ทุกตัวชี้วัดใน
แบบสํารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ ทุกตัวชี้วัดใน
แบบสํารวจ 

น้าหนักแบบ
สํารวจ 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสํารวจท่ีถ่วงน้ําหนัก 
 
2) คะแนนและระดับผลการประเมิน  

ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน 
(Rating Score) โดยจําแนกออกเป็น 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 
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๓) ผลการประเมินตามเป้าหมาย  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้กําหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐท่ีมีผลการ

ประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบก็ได้กําหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564  ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA  ขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จากผลการประเมิน  ITA  ขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม   มีผลคะแนน  80.72  คะแนน  อยู่ในระดับ  

B  ดังนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 99.03 

2 การปฏิบัติหน้าท่ี 97.72 

3 การใช้อํานาจ 96.96 

4 การใช้งบประมาณ 96.31 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 95.94 

6 การเปิดเผยข้อมูล 92.50 
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อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.38 

8 คุณภาพการดําเนินงาน 79.99 

9 การปรับปรุงการทํางาน 76.69 

10 การป้องกันการทุจริต 43.75 
 

1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน   ได้ดังนี้   

1) องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียมได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ B (80.72 คะแนน) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ D (55.48 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 45.6 (25.3  คะแนน)  

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

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด 2563 2564 การเปล่ียนแปลง 
IIT 

แบบวัดการรับรู้  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายใน  

 

1. การปฏิบัติหน้าท่ี  84.30 97.72 เพ่ิมข้ึน 
2. การใช้งบประมาณ  79.22 96.31 เพ่ิมข้ึน 
3. การใช้อํานาจ  74.03 96.96 เพ่ิมข้ึน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  73.48 99.03 เพ่ิมข้ึน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  72.85 95.94 เพ่ิมข้ึน 

EIT 

แบบวัดการรับรู้ผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

6. คุณภาพการดําเนินงาน  72.55 79.99 เพ่ิมข้ึน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  69.68 86.38 เพ่ิมข้ึน 
8. การปรับปรุงระบบการทํางาน  66.81 76.69 เพ่ิมข้ึน 

OIT การเปิดเผยข้อมูล 

สาธารณะ 

9. การเปิดเผยข้อมูล  43.05 92.50 เพ่ิมข้ึน 
10. การป้องกันการทุจริต  12.50 43.75 เพ่ิมข้ึน 

เฉล่ีย 55.48 80.72 เพิ�มขึ �น 

ระดับการประเมิน D B 45.6 % 

 

3)การวิเคราะห์จุดแข็ง : ทุกตัวชี้วัดท่ีได้รับคะแนนผลการประเมินเพ่ิมข้ึน  และมีตัวชี้วัดท่ีมีระดับคะแนนผ่านเกณฑ์
การประเมิน ( 85 คะแนนข้ึนไป  จํานวน 7 ตัวชี้วัด) ดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี 1.การปฏิบัติหน้าท่ี / ตัวชี้วัดท่ี 2. การใช้งบประมาณ / ตัวชี้วัดท่ี 3. การใช้อํานาจ / ตัวชี้วัดท่ี 4. การ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ  /ตัวชี้วัดท่ี 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  /ตัวชี้วัดท่ี 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร /  
ตัวชี้วัดท่ี 9. การเปิดเผยข้อมูล 
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4)การวิเคราะห์จุดอ่อน : ตัวชี้วัดท่ีได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน แต่มีคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน คือ  
4.1 ตัวชี้วัดท่ี 6. คุณภาพการดําเนินงาน   79.99  คะแนน 
4.2 ตัวชี้วัดท่ี 8. การปรับปรุงระบบการทํางาน  76.69  คะแนน 
4.3 ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต           43.75  คะแนน 

2.ประเด็นที่ควรปรับปรุง/แก้ไข 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรปรับปรุง/แก้ไข 
ตัวชี้วัดท่ี ๖  
คุณภาพการดําเนินงาน 
79.99  คะแนน   

ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อการคุณภาพการดําเนินงาน  
เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี  
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ และจะต้องเป็นไป  
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง  
จะต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก  

1. ให้บริการประชาชนเป็นไปตาม
ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด  
2. ให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข้อมูล  
3. ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง  
ผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม
เป็นหลัก  

ตัวชี้วัดท่ี 8  
การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน  76.69  คะแนน 

 

ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทํางาน 
เก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  
ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและ
กระบวนการทํางานของหน่วยงาน  
ให้ดียิ่งข้ึน รวมถึง การนําเทคโนโลยีมาใช ้ 
ในการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ  
ผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ  
ความต้องการ  

1. เจ้าหน้าท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพ  
การทํางานให้ดีข้ึน  
2. หน่วยงานมีการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน/ให้บริการ ให้มีความ  
โปร่งใสมากยิ่งข้ึน  
3. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
ในการปรับปรุงคุณภาพการ  
ดําเนินงาน  
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรปรับปรุง/แก้ไข 
ตัวช้ีวัดท่ี 10  การป้องกัน

การทุจริต 43.75  คะแนน 

ประเมินการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบัน การประเมินความเสี่ยงและการ
จัดการความเสี่ยง การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การ
ดําเนินงานและการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนฯ   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่ง ใสภายในหน่วยงานและการ
ดําเนินการตามมาตรการท่ีวางไว้ 

1.ข้อบกพร่องในรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
รอบ 6 เดือน 
2.ข้อบกพร่องการวิเคราะห์ผลจาก
ประเมินท่ีมีข้อบกพร่องและมาตรการ
แก้ไขจากการประเมินผล ITA ปีท่ีล่วง
มา 
4.การดําเนินการตามมาตรการและ
รายงานผลการดําเนินงาน 

 

มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เม่ือวันท่ี  4  ตุลาคม  2564   ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีได้ร่วมกัน

พิจารณาเพ่ือกําหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

1.เสริมสร้างการรับรู้ให้ 
กับบุคลากร 

ประชุม อบรม เสริมสร้างการ
รับรู้ให้บุคลากรมีความสนใจ 
ในผลการประเมินในแต่ละ
ตัวชี้วัด เพ่ือให้ทราบถึงผลการ
ประเมินขององค์กรในภาพรวม 

 
สํานักปลัด 

1 ต.ค. 64 – 31 
มี.ค. 65 

รายงานผลการดําเนิน 
งานในท่ีประชุมประจํา 
เดือนพนักงานส่วนตําบล 
ในเดือนเมษายน  

2.การเพ่ิมคุณภาพ
การดําเนินงาน   

1. มอบหมายให้พนักงานทุกคน
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าท่ีของตนเอง  
2. เผยแพร่คูม่ือการปฏิบัติงานให้
ประชาชนไดร้ับทราบผ่านเว็บไซต์
ของ อบต.  
3. กําหนดให้การปฏิบัติงานตาม
ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด 
อย่างเท่าเทียม ตรงไปตรงมา และ
ไม่บิดเบือนข้อมูล  

 
สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

ภายใน 
มี.ค. 65 

1.คู่มือการปฏิบัติงาน  
2.การเผยแพร่คู่มือฯ  
3.การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละ
ส่วนราชการในการ
ประชุมประจําเดือน   
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

3. การปรับปรุง
ระบบการทํางาน    

1.การทบทวนปรับปรุงการลด
ข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการให้เป็นปัจจุบัน 
2.เปิดโอกาสให้ประชาชน
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ผ่านระบบการประเมิน
ความพึงพอใจ    

 
 
สํานักปลัด 

 
ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

1.ประชุมคณะทํางานปรับ 
ปรุงข้ันตอนและระยะเวลา 
ปฏิบัติราชการ  
2.การประเมินความพึงพอใจ 

4.รายงานการกํากับ
ติดตามการดําเนินการ
ป้องกันการทุจริต 

1.มอบหมายเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 
2.รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินการป้องกันการทุจริต
ประจําปี และรอบ 6 เดือน 

 
สํานักปลัด 

ภายใน 
มี.ค.65 

1.รายงานการกํากับติดตาม
การดําเนินการป้องกันการ
ทุจริต ในการประชุม
ประจําเดือน 
2.รายงานการกํากับติดตาม
การดําเนินการป้องกันการ
ทุจริต ทางเว็บไซต์ 

5.มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

1.วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การ ดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของปีท่ีผ่านมา ท่ีเป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ี
จะต้องแก้ไข 
2.จัดทํามาตรการเพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 
3.ดําเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน และ 
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

 
สํานักปลัด 

ภายใน 
มี.ค.65 

1.รายงานการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ดําเนินงานของหน่วยงาน 
2.ตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
3.การรายงานผลการ
ดําเนินงานตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 


