
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร จากผลการประเมิน พ.ศ. 
2564   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ 
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด า เนินงานของหน่วยงานได้อย่าง 
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 า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 
“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. 2564 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2564 ผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร มี
คะแนนการประเมิน อยู่ที่ 97.09 คะแนน อยู่ในระดับ AA  คือ ผ่านการประเมิน 
 



 
คะแนน องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   97.09 คะแนน 

ระดับผลการประเมิน  AA ผ่านการประเมิน 

                                          
ตารางผลการประเมินตามตัวชี้วัด 

 

เครื่องมือในการประเมินตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด คะแนน 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภายใน (IIT) 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 95.77 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 93.50 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 96.94 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 95.40 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 94.57 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 95.70 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.61 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 93.87 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล 
สาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 100 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 100 

 
ตารางคะแนนสูงสดุรายตัวชี้วัด 

 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 100 
1 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 100 
2 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 96.94 
3 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 95.77 
4 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 95.70 
5 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.61 
6 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 95.40 
7 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 94.57 
8 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 93.87 
9 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 93.50 

 
 



 
จดุอ่อนที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ าสุด)  จ านวน 1 ตัวช้ีวัด 
                

(1) ตัวช้ีวัดที่  2  การใช้งบประมาณ  โดยได้รับคะแนนเท่ากับร้อยละ 93.50 ซึ่งเป็น  
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด า เนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ใน 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และ
การเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน ในเรื่องต่างๆ เช่น 
ค่าล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  และการตรวจรับพัสดุ
ด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ซึ่งในตัวชี้วัดนี้ จะมี 6 ตัวชี้วัดย่อย  
    
  ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเบญจขร   

องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 97.09 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมี
ผลการประเมินระดับ AA หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การ
ประเมิน ITA โดยสามารถบรรลุความส าเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่
หน่วยงานอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการก ากับดูแล หรือส่งเสริม
การท างานอีกเพียงเล็กน้อยเพ่ือยกระดับคุณภาพในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น คาดหมายได้ว่า หากหน่วยงานยังมี
กลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานจะสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานที่น ามาสู่ความ เชื่อมั่น
ศรัทธา และสร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย 
หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

- ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

- ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มา
ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  

- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน
ของท่านมากข้ึน 

- ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืนว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนด
มากน้อยเพียงใด 

- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 

- เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานให้
ชัดเจนมากข้ึน 

- เพ่ิมกลไกก ากับหน่วยงานของท่าน โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่
โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

- ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุง
การท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

- เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
 



- ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
- ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
- เพ่ิมมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดย ไม่เลือก

ปฏิบัติ 
- เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 
- เพ่ิมความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านโดยต้องให้ความส าคัญ กับการต่อต้าน

การทุจริตอย่างจริงจัง 
- พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่าง

เป็นธรรม 
- เพ่ิมมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการท างานอย่างตรงไปตรงมา ไม่

ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
- พึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน การให้ความส าคัญกับงาน

มากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงาน
ของท่านมากข้ึน 

- สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต 
ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 

- แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง 
- เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
- เพ่ิมการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้

ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

มาตรการ ขัน้ตอนหรือวธิิการ ผู้รับผิดชอบ การก ากบัตดิตาม 
ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน 
เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยเพิ่มการให้
สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
 

- จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อจดัท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของแต่ละกอง   
 

ส านักปลดั ทุก
ส่วนราชการ 

รายงานผลและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงานของ
ท่านมากขึ้น 
 

- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์แผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้ทราบ  

ส านักปลดั และ
ทุกส่วนราชการ 

 


