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ความเป็นมา 
ITA เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

ภาครัฐ ที่รับการประเมินจะได้รับทราบผลการประเมินเพ่ือให้เกิดความตระหนักและน าไปสู่การ พัฒนาตนเอง 
เพ่ือให้การด าเนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ ด าเนินงาน
ภาครัฐของประเทศไทยมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงาน ป.ป.ช ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้  

1. การใช้อ านาจ 
2. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
3. การปฏิบัติหนา้ที ่ 
4. การใช้งบประมาณ 
5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
6. คุณภาพการด าเนินงาน  
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
8. การปรับปรุงการท างาน  
9. การเปิดเผยข้อมูล  
10. การป้องกันการทุจริต  

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA มี 3 เครื่องมือ ได้แก่  
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มี ต่อหน่วยงาน
ตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มีต่อหน่วยงาน
ที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการ
ปรับปรุงระบบการท างาน  

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ หน่วยงานเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 

เกณฑ์ระดับการประเมิน มี 7 ระดับ ดังนี้  
 ผลคะแนน 95 – 100 คะแนน  ระดับ AA  
 ผลคะแนน 85 – 94 คะแนน  ระดับ A  
 ผลคะแนน 75 – 84 คะแนน  ระดับ B  
 ผลคะแนน 65 – 74 คะแนน  ระดับ C  
 ผลคะแนน 55 – 64 คะแนน  ระดับ D  
 ผลคะแนน 50 – 54 คะแนน  ระดับ E  
 ผลคะแนน 0 – 49 คะแนน  ระดับ F  

โดยหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ต้องมีผลคะแนนการประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป  



3 
 

ผลการประเมิน ITA  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขามล้ม ในภาพรวมได้คะแนน 76.05 

คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ B ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า  
ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ  ได้คะแนน 99.75 คะแนน 
ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนน 99.68 คะแนน  
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน 99.60 คะแนน  
ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ  ได้คะแนน 99.53 คะแนน  
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนน 99.50 คะแนน  
ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนน 98.99 คะแนน  
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน 98.70 คะแนน  
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนน 98.60 คะแนน  
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 51.42 คะแนน  
ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 31.25 คะแนน  

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 จ านวน 8 ตัวชี้วัด และ ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 
2 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด เป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

ข้อบกพร่องและประเด็นที่ควรพัฒนา  
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 51.42 เป็นคะแนนจากการ 

เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงาน ใน 5 ประเด็น คือ  
1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
2. การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และการให้บริการ 
3. การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัด

จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การ

ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 31.25 เป็นคะแนนจากการ

เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงาน ใน 2 ประเด็น คือ 
1. การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  การประเมิน

ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
2. มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส

และป้องกันการทุจริต 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน 
1. การเปิดเผยข้อมูล  ให้หน่วยงานมีการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานต่างๆ บน

เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ในประเด็นที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 ดังนี้ 

-  ให้มีการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ  
-  ให้มีรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 
-  ให้มีการจัดท า/เผยแพร่เกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อม

รายละเอียด 
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-  ให้ม ีE-Service ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการ
โดยไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงาน ซึ่งเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

-  ให้มรีายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
- ให้มีการจัดท า/เผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ

วัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
-  ให้มีการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับนโยบายที่

จัดท าขึ้น เช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนา
บุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 

-  ให้มีการจัดท า/เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  หลักเกณฑ์การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
ก าลังใจ ให้ครบถ้วนทุกประเด็น 

-  ให้มีการจัดท า/เผยแพร่การประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดท า
เป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีที่ผ่านมา 

-  ให้มีการสร้างช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
-  ให้มีการจัดท า/เผยแพร่สรุปข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี 
-  ให้มีการจัดท าช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลภายนอก ผ่านทางเว็บไซต์หลักของ

หน่วยงาน ซึ่งแตกต่างจากช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
-  ให้มีการจัดท า/เผยแพร่การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เป็นต้น 

2. การป้องกันการทุจริต  ให้หน่วยงานมีการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานต่างๆ 
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ในประเด็นที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 ดังนี้ 

-  ให้มีการจัดท า/เผยแพร่การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการด าเนินการหรือกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

-  ให้มีการจัดท า/เผยแพร่การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

-  ให้มีการจัดท า/เผยแพร่รายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
- ให้มีการจัดท า/เผยแพร่มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
- ให้มีการจัดท า/เผยแพร่การแสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ที่น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 


