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คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ : 66.73  คะแนน 

ระดับผลการประเมิน : C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเป็นมา 
  ITA  เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ  หน่วยงานภาครัฐที่รับการประเมินจะรับทราบผลการประเมินเพ่ือให้เกิดความตระหนักและน าไปสู่การ
พัฒนาตนเอง  เพ่ือให้การด าเนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส  ลดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ด าเนินงานภาครัฐของประเทศไทยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 
  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ส านักงาน  ป.ป.ช.  ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  แบ่งออกเป็น  10  ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
  1. การปฏิบัติหน้าที่ 
  2. การใช้งบประมาณ 
  3. การใช้อ านาจ 
  4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  5. การแก้ไขปัญหาทุจริต 
  6. คุณภาพการด าเนินงาน 
  7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
  9. การเปิดเผยข้อมูล 
  10. การป้องกันการทุจริต 

  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  ITA  มี  3  เครื่องมือ  ได้แก่ 
  1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มาส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ที่มีต่อหน่วยงานตนเอง  ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency : EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่
ประเมิน  ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการ
ปรับปรุงระบบการท างาน 
  3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้
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 
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  ผลการประเมิน  ITA  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  ประจ าปี  พ.ศ.  2563                     
ในภาพรวมได้คะแนน  66.73  คะแนน  อยู่ในระดับ  C  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ตัวชี้วัด  พบว่า 

  ตัวช้ีวัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที่     ได้คะแนน  90.28  คะแนน 
  ตัวช้ีวัดที่  2  การใช้งบประมาณ   ได้คะแนน  88.70  คะแนน 
  ตัวช้ีวัดที่  3  การใช้อ านาจ   ได้คะแนน  87.46  คะแนน 
  ตัวช้ีวัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนน  80.05  คะแนน 
  ตัวช้ีวัดที่  5  การแก้ไขปัญหาทุจริต  ได้คะแนน  81.18  คะแนน 
  ตัวช้ีวัดที่  6  คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนน  86.63  คะแนน 
  ตัวช้ีวัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนน  73.42  คะแนน 
  ตัวช้ีวัดที่  8  การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนน  82.02  คะแนน 
  ตัวช้ีวัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนน  53.06  คะแนน 
  ตัวช้ีวัดที่  10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนน  31.25  คะแนน 

สรุปได้ว่า  จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุด  เท่ากับ  90.28  คะแนน  คือ  ตัวชี้วัดที่  1  
การปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนรองลงมา  เท่ากับ  88.70    คือ  ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ  และได้
คะแนนรองลงมา  เท่ากับ  87.46  คือ  ตัวชี้วัดที่  3  การใช้อ านาจ  ส่วนตัวชี้วัดที่จะต้องพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์
การประเมิน  คือ  85  คะแนนขึ้นไปนั้น  มี  6  ตัวชี้วัด  ดังนี้  คือ   

ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ   
ตัวชี้วัดที่  5  การแก้ไขปัญหาทุจริต   
ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร   
ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงระบบการท างาน   
ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล   
ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง  และจุดที่จะต้อง
พัฒนา  ดังนี้ 

จุดแข็ง  (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่า  85  คะแนนขึ้นไป)  มีจ านวน  4  ตัวช้ีวัด 

(1) ตัวชี้วัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนเท่ากับ  90.28  คะแนน  จากการประเมิน 
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ อันสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความ
โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  แต่อย่างไรก็ดี  หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
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(2) ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเท่ากับ  88.70  คะแนน  เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และเผยแพร่อย่าง
โปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลกากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า
หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

(3) ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อ านาจ  ได้คะแนนเท่ากับ  87.46  คะแนน  เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมตามต าแหน่งหน้าที่  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ต้องเป็นไปตามระดับ
คุณภาพของผลงาน  การคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  การให้ทุนการศึกษา  
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  การบริหารงานบุคคลต้องไม่มีการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ  ปราศจากการซื้อขาย
ต าแหน่ง หรือเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  เห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้
อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

(4) ตัวชี้วัดที่  6  คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนน  86.63  คะแนน  เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอน  และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  จะเห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้มารับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้
มารับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกสินบน 
แต่ทั้งนี้ควรมีการพัฒนาปรับปรุง พัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนที่ดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
สาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลายการบริการให้ เกิดความโปร่งใส
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 

จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า  85  คะแนน)  มีจ านวน  6  ตัวชี้วัด 

(1)  ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ได้คะแนนเท่ากับ  80.05  คะแนน   
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของ
ตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืนใช้ และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่
ชัดเจนและสะดวก จะเห็นได้ว่าหน่วยงานควรมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานที่จะต้องมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
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(2)  ตัวชี้วัดที่  5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับ  81.18  คะแนน  เป็น 
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังโดยหน่วยงานมี
การจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม 

(3)  ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนน  73.42 คะแนน  เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน  เห็นได้ว่า
หน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนที่ควร
รับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานการใช้บริการ นอกจากนี้ หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการ
สื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(4)  ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงระบบการท างาน  ได้คะแนนเท่ากับ 82.02 คะแนน  เป็น 
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

(5)  ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะนนเท่ากับ  53.06  คะแนน  เป็นคะแนนจาก 
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนทราบใน 5 
ประเด็น  คือ  

1) ข้อมูลพ้ืนฐาน  ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐาน  ข่าวประชาสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล  

2) การบริหารงาน  ได้แก่ แผนด าเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และการให้บริการ   
3) การบริหารเงินงบประมาณ  ได้แก่  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  และ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   
4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล  การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และ  

5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
    

 (6)  ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับ  31.25  คะแนน  เป็นคะแนน 
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนทราบใน  2  ประเด็น  คือ  (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  เจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผน 
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ป้องกันการทุจริต  (2)  มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานให้ลดลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  จะเห็นได้ว่าหน่วยงานมีการทุจริตน้อย
มาก 

แนวทางในการปฏิบัติ 
  - ก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน  ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
  - ก าหนดให้มีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดในทุกภารกิจ 
  - ประกาศแผนการใช้งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่รับรู้อย่างทั่วถึงในทุก
ระดับ 
  - ก าหนดมาตรการ วางระบบในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยเฉพาะการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่กับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน 
  - ควรมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือน าผลการวิเคราะห์มา
ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ ด าเนินการอยู่เพ่ือท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
  - ควรแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างทั่วถึง 
  - ควรมีการเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างทั่วถึง 
  - จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การก ากับดูแล และการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติ 
  - ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ถึงประโยชน์ของข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบที่จะน าไปปรับปรุงการท างาน 
  - ประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบอย่างทั่วถึง 
 
 
 
 

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

   

 


