




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ITA 
 



ค าน า 
 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกลในการสร้างความตระหนัก    
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ   
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

 การประเมิน ITA  เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยาย
ขอบเขตและมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่                                                    
๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทาง
และเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ทั้งนี้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระดับแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนน ขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานเพ่ือเป็นการยกระดับการด าเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้มีผลการ
ประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
ตุลาคม ๒๕๖4 
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กรอบและเกณฑ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

-------------------------------------------------------------------- 

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด โดยประกอบไปด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ๓ 
เครื่องมือ ๓ แหล่งข้อมูลฯ โดยสรุป ดังนี้ 

ตารางแสดงเครื่องมือและแหล่งการประเมินตามตัวชี้วัด 
เครื่องมือ 

ในการประเมิน 
แหล่งข้อมูลในการประเมิน ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(๑๐๐) 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) 

บุคลากรภายในหน่วยงาน 
ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง/
หั ว ห น้ า  ข้ า ร า ช ก า ร /
พนักงาน ลูกจ้าง ที่ท างาน
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่  
 

ร้อยละ 
๓๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) 

บุคคล นิติบุคคล 
บริษัทเอกชน หรือ 
หน่วยงานรัฐอ่ืนที่เคยมารับ
บริการหรือมาติดต่อตาม
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
ร้อยละ 

30 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 ปรับปรุงระบบการท างาน 

แ บ บ ต ร ว จ ก า ร
เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล
สาธารณะ (OIT) 

เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ที่ใช้ในการสื่อสาร
ต่อสาธารณะ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 
40 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

2. การประมวลผลคะแนน การก าหนดเกณฑ์การประเมินผล และการรายงานผลการประเมิน ITA ใน
ลักษณะค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนก
ออกเป็น  7 ระดับ รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางแสดงรูปแบบการประเมิน น้ าหนักการประเมิน และตัวชี้วัด 
คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของ 
ข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - 
คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ

ค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ

ค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด
ในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน้ าหนัก 
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ตารางแสดงระดับผลการประเมิน(Rating Score) 

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 
 

 ซึ่งตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 
2561 – 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ให้
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 85) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และแผนงาน
บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้ก าหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานภาครัฐมี
ผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
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ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
  

แบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

(น้ าหนัก ร้อยละ 30) 
ตัวชี้วัด ผลคะแนน (ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ 91.45 
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ 83.55 
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ 89.96 
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 85.59 
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.96 

แบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Internal Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

(น้ าหนัก ร้อยละ 30) 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 86.65 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.60 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 85.11 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Internal Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

(น้ าหนัก ร้อยละ 40) 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 86.79 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 50.00 

  
คะแนนภาพรวมหน่วยงานเฉลี่ย 79.38 

ระดับผลคะแนน B 
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การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินภาพรวม ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

1. จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ยางหวาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมได้คะแนน 79.38 คะแนน อยู่ในระดับ B  

2. ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
มีระดับคะแนน 91.45 ส่วนตัวชี้วัดที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต       
มีระดบัคะแนน 50.00 

3. ผลจากการประเมินจ านวน ๑๐ ตัวชี้วัด มีระดับคะแนนต่ ากว่า 85.00  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

  ผลการประเมินระดับ B หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการสอดคล้องตามตัวชี้วัดและ
หลักเกณฑ์การประเมิน ITA  เป็นส่วนใหญ่ โดยมีบางประเด็นที่จ าเป็นวางแผนพัฒนา และปรับปรุงประมาณราว
ร้อยละ 15-25 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามทั้งหมด ทั้งนี้ หน่วยงานพึงพิจารณาประเด็นย่อยที่ยังคงเป็นปัญหา 
โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงาน
ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ การส่งเสริมกลไกการท างานที่เปิดเผยจะ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในมุมมองของสาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้ งนี้ ประเด็นที่ควรมีการ
เปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งข้ึน ได้แก่ 
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- แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
โดยมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผล
การด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูล
รายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การด าเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น  และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการ
ด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน     
โดยเป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีที่รับ
การประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนา
บุคลากร การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ  

- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 

- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน 

- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี โดยมีเนื้อหาหรือ
รายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด 
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่ประเมิน 

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานของท่านมากข้ึน                   

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
น าไปสูก่ารปฏิบัต ิ
1. แต่งตั้งคณะท างานก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
2. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับพนักงานส่วนต าบล  
    ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
4. ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละงานที่รับผิดชอบเป็นประจ าทุกเดือน 
5. เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ปิดประกาศ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน เว็บไซต์หน่วยงาน  
    และSocial network 


