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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity  and  Transparency Assessment:ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to Transparency”  ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการ
ประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปิด”  2  ประการ  คือ “เปิดเผยข้อมูล”  ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชน
ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส”  ให้ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานภาครัฐ  
ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วม
ประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่ง “เปิด”  ทั้ง  2  ประการข้างต้นนั้น   
จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุก
ภาคส่วน 
  ทั้งนี้  การประเมิน  ITA  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมินปฏิบัติเพ่ือให้ได้รับการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น  แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุง
พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ  มีการด าเนินงานที่มุ่ง
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนร่วมเป็นส าคัญ  และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานภาครัฐ  ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมาย  มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ( 85  
คะแนนขึ้นไป)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ตามที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่  21  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ( พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อไป 

เครื่องมือในการประเมิน 
  ประกอบไปด้วย  3  เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล  ดังนี้ 
1)  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity  and  Transparency Assessment:IIT) 
  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ 
หน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  เก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ี  มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
3) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  
  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยง
ไปสู่แหล่งที่อยู่ ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้  
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 
(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหาร  และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย  2 
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 
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หลักเกณฑ์การประเมินผล 
1) การประมวลผลคะแนน 

การประเมินผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 
คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อความ คะแนนเฉลี่ยของ
ข้อความจากผู้ตอบ
ค าถามทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของ
ข้อความจากผู้ตอบ
ค าถามทุกคน 

คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน  าหนัก 

 
2) คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ผลการประเมินจะมี  2  ลักษณะ คือค่าคะแนน  โดยมีคะแนนเต็ม  100 คะแนน  และระดับผล 
การประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 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 
 

3) ผลการประเมินตามเป้าหมาย                                                                                             
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน  ITA  เกณฑ์ (85 คะแนน)  มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   และ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้ก าหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2565           ให้
หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน  ITA  ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
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1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 

 1)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ  A (89.25 คะแนน) ซึ่งเพ่ิมข้ึน
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ D ( 60.73 คะแนน)  คิดเป็นร้อยละ 46.51 
(28.25 คะแนน) 
 2)  สรุปผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  ดังนี้ 
 

เครื่องมือ ตัวชี วัด 2564 2565 การเปลี่ยนแปลง 
IIT 

แบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย

ภายใน 
 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 91.64 92.39 เพ่ิมข้ึน 
2. การใช้งบประมาณ 87.32 85.77 ลดลง 
3. การใช้อ านาจ 87.78 85.64 ลดลง 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 83.99 79.71 ลดลง 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.84 87.10 เพ่ิมข้ึน 

EIT 
แบบวัดการรับรู้ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอก 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 85.36 90.86 เพ่ิมข้ึน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.28 89.80 เพ่ิมข้ึน 
8. การปรับปรุงการท างาน 83.29 86.64 เพ่ิมข้ึน 

OIT 
การเปิดเผย

ข้อมูลสาธารณะ 

9. การเปิดเผยข้อมูล 43.40 89.64 เพ่ิมข้ึน 
10. การป้องกันการทุจริต 6.25 93.75 เพ่ิมข้ึน 

 เฉลี่ย 60.73 89.25  
 ระดับผลการประเมิน D A  

3) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด  คือ 
 3.1 ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 
4) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากกว่า  80  คะแนน คือ 
 4.1 ตัวชี้วัดที่ 1. การปฏิบัติหน้าที่ 
 4.2 ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ 
 4.3 ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อ านาจ 
 4.4 ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 4.5 ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน 
 4.6 ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 4.7 ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการท างาน 
 4.8 ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล 
5) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเท่าเดิมหรือลดลงและมีคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน 
                มีจ านวน  1  ตัวชี้วัด คือ 
 5.1 ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
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2.  ประเด็นที่ควรปรับปรุง/แก้ไข 
ตัวชี วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 4   
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน า
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
น าไปให้ผู้อ่ืน การขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการ ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการใน
การขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก การจัดท า
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ การตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงาน 
 
 

1. ควรมีการจัดท าข้ันตอนและแนวทาง
ในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ตามประเภทงานด้านต่างๆไว้อย่าง
ชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2. ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางใน
การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการให้
บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
3. ก าชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมี
การขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการอย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1.การเพิ่มคณุภาพการ
ด าเนินงาน 

1.มอบหมายให้พนักงานทุกคน
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าท่ีของตนเอง 
2.เผยแพร่คมูือการปฏบิัติงานให้
ประชาชนไดร้ับทราบผ่าน
เว็บไซต์ของ อบต. 
3.ก าหนดให้การปฏิบตัิงานตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด
เป็นตัวช้ีวัดในการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการของพนักงาน
ทุกคน 

ส านกัปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ภายใน มี.ค.66 1.คู่มือการปฏิบัติงาน 
2.การเผยแพร่คู่มือ 
3.ผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ 

2.การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของ 
อบต. 

1.แต่งตั้งผู้แทนหน่วยงานและ
ประชาชนเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะท างานในการ
ด าเนินงานต่างๆของ อบต.
เช่น 
-คกก.พัฒนาแผน 
-คกก.ติดตามและประเมินผล
แผน 
-คกก.ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
-คกก.ช่วยเหลือประชาชน 
2.จัดประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานในการ
ด าเนินงานโครงการ หรือ
กิจกรรมต่างๆเพื่อให้มีส่วน
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วมติดตามและ
ประเมินผล 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองการศึกษา
ฯ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างาน 
2.รายงานการประชุม 
3.รายงานผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

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


