
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

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
ขอบเขตและมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้นตามล 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 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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กรอบและเกณฑ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 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. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
  

แบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

(น้ าหนัก ร้อยละ 30) 
ตัวชี้วัด ผลคะแนน (ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ 91.59 
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ 84.91 
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ 89.19 
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 84.05 
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.44 

แบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Internal Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

(น้ าหนัก ร้อยละ 30) 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 82.34 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.25 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 77.00 

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

(น้ าหนัก ร้อยละ 40) 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 37.33 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 18.75 

  
คะแนนภาพรวมหน่วยงานเฉลี่ย 61.01 

ระดับผลคะแนน D 
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การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินภาพรวม ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 
1. จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล     

ยางหวาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมได้คะแนน 61.01 คะแนน อยู่ในระดับ D  

2. ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
มีระดับคะแนน 91.59 ส่วนตัวชี้วัดที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่  10 การป้องกันการทุจริต       
มีระดับคะแนน 18.75 

3. ผลจากการประเมินจ านวน ๑๐ ตัวชี้วัด มีระดับคะแนนต่ ากว่า 85.00  

  

ข้อเสนอแนะ 

 จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มี



ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) 
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 คือ แบบวัด IIT ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน  

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด EIT และ OIT จึงมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 

แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด าเนินการดังนี้  

1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ                                 
อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  

3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือ
ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน   
การให้บริการได้โดยสะดวก 

แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์
ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมี
มาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้  

1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการ
บริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง          
ข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่าน
ระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย                            
ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 

 2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 

 


