
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร จากผลการประเมิน พ.ศ. 
2563   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ 
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง 
เหมาะสม  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ 
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good  Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ 
ระดับสากล   

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ได้พัฒนา เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกรในการสร้างความ
ตระหนักให้ หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม
และความ โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” 
ปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์
ที่ ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ง
ถือ เป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ  โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานใน ด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เบญจขร    ผลการประเมินธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  
Transparency Assessment : ITA) จะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ 
ระดับผลการประเมิน  จ 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 
 

ประกาศส านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563 ผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร มี
คะแนนการประเมิน อยู่ที ่63.66 คะแนน อยู่ในระดับ D  คือ ไม่ผ่านการประเมิน 
 



 
คะแนน องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   63.66 คะแนน 

ระดับผลการประเมิน  D ไม่ผ่านการประเมิน 

                    

ตารางผลการประเมินตามตัวชี้วัด 
 

เครื่องมือในการประเมินตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด คะแนน 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภายใน (IIT) 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 88.05 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 80.69 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 87.23 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 82.79 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.05 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 93.46 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 94.81 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 91.24 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล 
สาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 32.96 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 18.75 

 
ตารางคะแนนสูงสดุรายตัวชี้วัด 

 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 94.81 
2 คุณภาพการด าเนินงาน 93.46 
3 การปรับปรุงการท างาน 91.24 
4 การปฏิบัติหน้าที่ 88.05 
5 การใช้อ านาจ 87.23 
6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.05 
7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 82.79 
8 การใช้งบประมาณ 80.69 
9  การเปิดเผยข้อมูล 32.96 

10 การป้องกันการทุจริต 18.75 



 
จดุอ่อนที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ าสุด)  จ านวน 2 ตัวช้ีวัด 

               (1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  โดยได้รับคะแนนเท่ากับร้อยละ 32.96 ซึ่งเป็นคะแนน 
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ 
สาธารณชนได้รับทราบ มี 5 ตัวชี้วัดย่อย  ได้แก่  (1) ข้อมูลพื้นฐาน  (2) การบริหารงาน  (3) การบริหารเงิน 
งบประมาณ  (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่ง อบต. มี
หัวข้อการประเมินที่ไม่มีคะแนน  ได้แก่  ข้อมูลผู้บริหาร, อ านาจหน้าที่, แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน, ข้อมูลการติดต่อ, Social Network, แผนด าเนินงานประจ าปี, รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน, รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี, คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, E-
Service, แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี, การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น แต่ทั้งนี้  ควรจัด
ให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้หลายช่องทาง และ บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น 
กล่องข้อความถาม-ตอบ และควรด าเนินงานหรือจัด กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้วย    

(2) ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต  โดยได้รับคะแนนเท่ากับร้อยละ 18.75  ซึ่งเป็น  
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ใน 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ 
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อการประเมินเพ่ือน าไปสู่
การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามน าไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็น
รูปธรรม  มี 5 ตัวชีว้ัดย่อย (1) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร (2) การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการ
ทุจริต (3) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (4) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  ซ่ึง อบต. มีหัวข้อการประเมินที่ไม่มีคะแนน  ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
    
  ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเบญจขร   
 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(ITA) ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนน
ขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มแีบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนน
ขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT ซึ่งสะท้อนคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT และ OIT  
จึงมีขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 

แบบวัด IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่าย 
งบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จึงควรด าเนินการดังนี้  
 



 
1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบใน 

การให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุด
ให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาค
ส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  

3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน  
(job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้าง 
ระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการ
ป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและ
สะดวก  

แบบ OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบน 
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการ
ทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้  

1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
ข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการ
ผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุก
ช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  

2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษา 
และวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ ต้องมี
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
และมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
มาตรการ  ขัน้ตอนหรือวิธิการ   ผู้ รับผิดชอบ  การก ากบัตดิตาม  
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  

- จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อทบทวน
ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานฯ 
และเตรียม ความพร้อมในการเข้ารับการ
ประเมิน ITA ในปีถัดไป  
 

ส านักปลดั รายงานผลและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
การให้บริการ ประชาชน
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลา ที่ก าหนด  
 

- ทบทวน ปรับปรุงคู่มือการปฏิบตังิาน  
- ทบทวน ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการ 
ให้บริการประชาชน  
- จัดฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนทักษะความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  
- จัดกิจกรรมการสร้างจิตส านึกการ 
ให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัน  
- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ข้ันตอนและ 
ระยะเวลาในการให้บริการประชาชนได้ 
หลายช่องทาง  

ส านักปลดั และ
ทุกส่วนราชการ 

การปลูกจติส านึกในการ
ป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริต 

- รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และ ปราบปรามการทุจรติผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ  
- จัดฝึกอบรมหรือกิจกรรมในการปลูก 
จิตส านึกในการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต  
 

ส านักปลดั 

การเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร  - ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์
ของ อบต. ให้เป็นปัจจุบัน  
- ทุกส่วนราชการรวบรวมข้อมูลขา่วสาร
ส่ง ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรภายในและ 
ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ ในการปลูก 
จิตส านึกในการป้องกนและปราบปราม
การ ทุจริต  

ส านักปลดั 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ อบต. 
ให้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ
แลกเปลีย่น ข้อมูลข่าวสารได้อย่างชัดเจน
และสม่ าเสมอ  
- จัดฝึกอบรมผู้ดูแลเว็บไซต์ของ อบต. 
เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ 
ความสามารถ 

ส านักปลดั 

 


