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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

********************* 
 หลักการประเมิน 
 แนวคิด “Open to  Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก “เปิด” 2 
ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ 
และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือ
ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่ง
การ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน 
 ทั้งนี้  การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินปฏิบัติ
เพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานที่มุ่ งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ
บรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (58 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามท่ีกำหนดไว้ในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 - 2580) ต่อไป 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัด
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : 
EIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 
ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม ่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุURL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการ
เปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็น
การประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานการบริหารงาน การ
บริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ                 
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การส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การดำเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต) 
 
 หลักเกณฑ์การประเมินผล 
 1. การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้ 

 
 2. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating 
Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

 
 
 3. ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 
2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผล
การประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรสีะเกษ 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
จากผลการประเมิน  ITA  ในปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ พบว่า  
มีผลคะแนน  90.69  คะแนน  อยู่ในระดับ  A  ดังนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด  ได้ดังนี้   

ตัวช้ีวัดของการประเมิน  ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่             86.10  คะแนน  จากผลคะแนน  IIT  พบว่า  มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง 

- การใช้งบประมาณ  พบว่า บุคลากรภายในหน่วยงานขาด
การรับรู้ต่อการดำเนินการต่างๆของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้
จ่ายงบประมาณนับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส  รวมไปถึงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ   

2. การใช้งบประมาณ           73.95  คะแนน 

3. การใช้อำนาจ                 83.99  คะแนน - การใช้อำนาจ  พบว่า การประเมินและการเลื่อนระดับยังขาด
ความเป็นธรรม หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 77.10 คะแนน - การใช้ทรัพย์สินของราชการ  พบว่า บุคลากรบางส่วนยังไม่
ทราบแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและบุคลากร
ภายนอกหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัดของการประเมิน  ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต   80.17 คะแนน - การแก้ไขปัญหาการทุจริต  พบว่า  หน่วยงานโดยผู้บริหาร

สูงสุดยังไม่ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  
หน่วยงานควรมีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  ประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต  ควรมีกระบวนการ
เฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงาน  รวมถึงการนำผล
การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT) 
1. คุณภาพการดำเนินงาน      96.03  คะแนน จากผลคะแนน  EIT  พบว่า  มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง 

- คุณภาพการดำเนินงาน  พบว่า  ขาดการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานต่างๆอย่างทั่วถึง
และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 

2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร    94.84  คะแนน - ประสิทธิภาพการสื่อสาร  พบว่า  หน่วยงานต้องจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วย 
งานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล  และมีการปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง   

3. การปรับปรุงการทำงาน     90.27  คะแนน - การปรับปรุงระบบการทำงาน  พบว่า  ผู้บริหารและบุคลากร 
ขาดการปรึกษาหารือ เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ 
คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน      
การให้บริการได้โดยสะดวก 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT)   
1. การเปิดเผยข้อมูล           92.42  คะแนน  จากผลคะแนน  OIT  พบว่า  มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง 

1.จัดทำโครงสร้างของบุคลากรฝ่ายการเมืองและส่วนราชการ
ในสำนักงาน 
2.E-Service จัดทำช่องทางสำหรับการขอเข้ารับบริการ
ออนไลน์  
3.จัดทำสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
อย่างน้อยให้ครบ 6 เดือน  
4.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานในการ
เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกให้เห็นถึงการต่อต้านการทุจริต  
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับ
การปรับปรุง  พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

2. การป้องกันการทุจริต     100      คะแนน 
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2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2  ตุลาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน

พิจารณาเพ่ือกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

เสริมสร้างการรับรู้ให้ 
กับบุคลากร 

เสริมสร้างการรับรู้ให้บุคลากรมี
ความสนใจในการใช้จ่ายงบ 
ประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
จัดทำรายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ  กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุ 

กองคลัง ต.ต. 64 - มี.ค. 
65 

รายงานผลการดำเนิน 
งานในที่ประชุมประจำ 
เดือนพนักงานส่วนตำบล 
ในเดือนเมษายน  

การมอบหมายงานการ 
ปฏิบัติงาน การประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานตาม 
ระดับคุณภาพของงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

จัดทำรายละเอียดตำแหน่ง
งานและเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
และเปิดเผย 

สำนักงาน
ปลัด 

ต.ต. 64 – เม.ย. 
65 

แจ้งผลการประเมินในการ 
ประชุมประจำเดือน 
พนักงานส่วนตำบล 
ในเดือนเมษายน  2564 

มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยว 
กับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการ
ทรัพย์สินของราชการสร้าง
ระบบการตรวจกำกับดูแล
และติดตามตรวจสอบการ 
ยืม-คืน 

กองคลัง ต.ต. 64 - มี.ค. 
65 

รายงานผลการดำเนิน 
งานในที่ประชุมประจำ 
เดือนพนักงานส่วนตำบล 
ในเดือนเมษายน  2564 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

ประชุมการจัดทำมาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

สำนักงาน
ปลัด 

ต.ต. 64 - มี.ค. 
65 
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
ในที่ประชุมประจำเดือน 
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการและการประชุม
พนักงานส่วนตำบล      
พนักงานจ้าง   

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร 

-เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน  
-ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
ส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 

ทุกสำนัก/
กอง 

ต.ต. 64 - มี.ค. 
65 

ประชุมประจำเดือนผู้ – 
บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานส่วนตำบล   
พนักงานจ้าง ทุกเดือน 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

การปรับปรุงพัฒนาการ 
ปฏิบัติงานการให้บริการ 
ผู้มาติดต่อราชการที่เป็น 
ไปตามขั้นตอนระยะ 
เวลาที่กำหนด 

ทบทวนปรับปรุงการลดขั้นตอน 
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการให้เป็นปัจจุบัน 

ทุกสำนัก/
กอง 

ต.ต. 64 ประชุมคณะทำงานปรับ 
ปรุงขั้นตอนและระยะเวลา 
ปฏิบัติราชการ  

การปรับปรุงการเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสาร 
 

-  ส ่ ง เสร ิมหน ่วยงานด ้าน
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
-มอบนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
-รายงานผลการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้ผู้บริหารท้องถิ่น
รับทราบ 

สำนักงาน
ปลัด 

ต.ค. 64 –เม.ย.
65  

ผู ้บริหารท้องถิ ่นส่งเสริม
หน ่วยงานด ้านเป ิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร 
    มอบนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส 
   รายงานผลการเปิดเผย
ข ้ อม ู ลข ่ า วสาร ในการ
ประชุมผู้บริหารและ 
หัวหน้าส่วนราชการ 
และการประชุมพนักงาน 
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง 

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

-  ส ่ ง เสร ิมหน ่วยงานด ้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 
-มอบนโยบายคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
-รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ 

สำนักงาน
ปลัด 

ต.ค. 64 –เม.ย.
65 

ผู ้บริหารท้องถิ ่นส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  มอบนโยบาย 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการประชุมผู้บริหารและ 
หัวหน้าส่วนราชการ 
และการประชุมพนักงาน 
ส่วนตำบล  พนักงานจ้าง 
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1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
  1) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ได้รับผลการประเมินอยู ่ในระดับ ....A... ( .90.69 คะแนน)          
ซึ ่งเพิ ่มขึ ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที ่ได ้ร ับผลการประเมินอยู ่ในระดับ ...D... ( .....64.59... คะแนน)                   
คิดเป็นคะแนนที่เพ่ิมข้ึน ( ....26.10.. คะแนน) 
  2) สรุปผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ดังนี้ 
 

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 

IIT 
 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 84.19 86.10 เพ่ิมข้ึน 

2. การใช้งบประมาณ 74.24 73.95 ลดลง 

3. การใช้อำนาจ 78.57 83.99 เพ่ิมข้ึน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.36 77.10 เพ่ิมข้ึน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 71.25 80.47 เพ่ิมข้ึน 

EIT 
 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 86.71 96.03 เพ่ิมข้ึน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 68.30 94.84 เพ่ิมข้ึน 

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 74.24 90.27 เพ่ิมข้ึน 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมูล 74.78 92.42 เพ่ิมข้ึน 

10. การป้องกันการทุจริต     48.75 100 เพ่ิมข้ึน 
 คะแนนเฉลี่ย 64.59 90.69  
 ระดับการประเมิน D A  

 

 

 

 

 


