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คํานํา 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ Integrity (and Transparency 

Assessment-ITA)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 มีเจตนารมณ มุงหวังให หนวยงานภาครัฐ กลุมเปาหมายได 

รับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเอง  และนําขอมูลผลการประเมินรวมทั้งขอเสนอแนะ      

ไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงานไดอยางเหมาะสม  เพื่อแสดงใหเห็นถึงความพยายาม  

ของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต  รวมท้ังสะทอน  ถึง

ความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล Good ( Governance) ใหเปน

ที่ประจักษ ตอสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากลรายงาน  การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ  

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ไดแก 1) การ

ปฏิบัติหนาที่ 2) การใชงบประมาณ 3) การใชอํานาจ  4) การใชทรัพยสินของราชการ 5) การแกไขปญหาการ ทุจริต    

6) คุณภาพการดําเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  8) การปรับปรุงระบบการทํางาน  9) การเปดเผยขอมูล และ 

10) การปองกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) การรับรูของผูรับบริการ

ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกExternal) (และการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของ หนวยงาน 

Open (Data)  ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานแกง หวังเปนอยางยิ่งวาผลการ 

ประเมินครั้งนี้จะชวยสนับสนุน สงเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาค    

รัฐในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมา  

ภิบาล และ ประการสําคัญ คือ ไดมีบทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถ  

สะทอนภาพลักษณเชิงบวกให กับหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 

Perception Index: CPI)  ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนที่ดีย่ิงขึ้นตอไป 
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มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลบานแกง  อําเภอเมอืง  จังหวัดนครสวรรค 

1. การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ.2564 จากผลการ

ประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคการบริหารสวนตําบลบานแกง พบวา มีผลคะแนน 92.43  

คะแนน อยูในระดับ A ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสํานักงานปปช.ไดพัฒนาเครื่องมือ

การประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงาน

ภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใชชื่อวาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐไดถูกกําหนดเปนกลยุทธที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปรับปรามทุจริต

ระยะที่สาม พ.ศ. 2560 ถึง 2564 ซึ่งเปนการยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครฐัใหเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตอง

ดําเนินการโดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการ

พัฒนายกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

2 . การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

จากผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคการบริหารสวนตําบลบานแกง พบวา มี

ผลคะแนน 92.42  คะแนน อยูในระดับ A ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. การวิเคราะหขอมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีขององคการบริหารสวนตําบล   

บานแกง อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ 2564 มีผลการวิเคราะหขอมูล     

ในแตละตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงจุดแข็งและที่ตองพัฒนาไวดังตอไปนี้ 

3.1 จุดแข็งตัวชี้วัดที่ไดคะแนนมากกวารอยละ 80 จํานวน 4 ตัวชี้วัดคือ 

ตัวชี้วัดที ่1 การเปดเผยขอมูลโดยรวมไดคะแนน รอยละ 100.00 เปนคะแนนจากการเผยแพรขอมูลที่

เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงานเพื่อเปดเผยขอมูลตางๆของหนวยงานใหสาธารณะชนทราบใน 5ประเด็น

คือ 1.ขอมูลพื้นฐานไดแกขอมูลพื้นฐาน  2.ประชาสัมพันธและการปฏิสัมพันธขอมูลสองการบริหารงานไดแก

แผนดําเนินงานการปฏิบัติงานและการใหบริการ 3.การบริหารงบประมาณไดแกแผนการใชจายงบประมาณ

ประจําปและการจัดซื้อจัดจางหรือการหาจัดหาพัสดุ 4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดแกนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5. การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงานไดแกการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตการ

เปดโอกาสใหมีสวนรวมทั้งนี้ควรมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหทุกหนวยงานไดคะแนนดีขึ้นซึ่งการเผยแพรขอมูล

ในประเด็นตางๆไดอยางครบถวนทําใหแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงาน 

ตัวชี้วัดที่ 2 การปองกันการทุจริตดวยรวมไดคะแนน รอยละ 100.00 คะแนนเปนคะแนนจากการ

เผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงานเพื่อเปดเผยการดําเนินงานตางๆของหนวยงานให

สาธารณะชนไดรับทราบในสองประเด็นคือหนึ่งการดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริตไดแกเจตจํานงสุจริตของ

ผูบรหิาร 

ตัวชี้ตัววัดที่ 3 การปฏิบัติหนาท่ีโดยรวมไดคะแนน  รอยละ 91.22 เปนคะแนนจากการประเมินการ

รับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเองในประเด็นที่เก่ียวกับ

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานมีความโปรงใสปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลา   

ที่กําหนดสะทอนใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานที่เปนไปตามหลักการความโปรงใสและมี

มาตรฐานในการปฏิบัติงานแตอยางไรก็ดีหนวยงานควรใหความสําคัญมากข้ึนในเรื่องการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในการใหบริการแกผูมาติดตอทั่วไปกับผูมาติดตอที่รูจักกันเปนสวนตัวอยางเทาเทียมกัน 

ตัวชี้วัดที่ 4 คุณภาพการดําเนินงานโดยรวมไดคะแนน  รอยละ 90.30 เปนคะแนนจากการประเมิน

การรับรูของผูรับบริการผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพการดําเนินงานในประเด็นท่ี

เก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาที่โดยยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยาง

เครงครัดเปนไปอยางเทาเทียมไมเลือกปฏิบัติสะทอนใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นใน

คุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดมีการใหขอมูลท่ี

ชัดเจนแกผูรับบริการไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะและไมพบวามีการเรียก

รับสินบน 

 

 



 
 

3.2 จุดที่ตองพัฒนาตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 80 จํานวน 1ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดที ่5 ประสิทธิภาพการสื่อสารโดยรวมไดคะแนน  รอยละ 89.81 เปนคะแนนจากการประเมิน

การรับรูของผูบริหารผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่

เก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆตอสาธารณะชนเห็นไดวาหนวยงานใหความสําคัญ

กับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลสาธารณะชนที่ควรทราบรวมทั้งการจัดใหมี

ชองทางใหผูบริหารผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานการใช

บริการนอกจากนี้หนวยงานควรสรางการรับรูเกี่ยวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอราชการสามารถ

รองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวยซึ่งจะสะทอนถึงการสื่อสารกับผูบริหารผูมาติดตอหรือผูมี

สวนไดเสียอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที ่6 การใชอํานาจโดยรวมไดคะแนน รอยละ 88.35 เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของ

บุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เก่ียวของกับการ

มอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใชสิทธิประโยชนตางๆซึ่งจะตอง

เปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติเห็นไดวาบุคลากรภายในหนวยงานมีความเชื่อม่ันตอการใชอํานาจของ

ผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

ตัวชี้วัดที่ 7 การปรับปรุงการทํางานโดยรวมไดคะแนน  รอยละ 86.10 เปนคะแนนจากการประเมิน

การรับรูของผูบริหารผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทํางานใน

ประเด็นที่เก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงานทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและกระบวนการทํางาน

ของหนวยงานใหดียิ่งข้ึนรวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ซึ่งหนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุง

พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย 

ตัวชี้วัดที ่8 การแกไขปญหาการทุจริตโดยรวมไดคะแนน รอยละ 84.71 เปนคะแนนจากการประเมิน

การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงานในประเด็นที่เกี่ยวของกับ

การใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจังโดยหนวยงานมีการจัดทําแผนปฏิบัติ

การปองกันการทุจริตเพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตอยางเปนรปูธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 9 การใชทรัพยสินของราชการโดยรวมไดคะแนน รอยละ 83.11 เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการในประเด็นที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมของบุคลากรภายในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนหรือนําไปปรับใหผูอ่ืน

และพฤติการณในการขอยืมทรัพยสินของราชการทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืมโดย

บุคลากรภายนอกหนวยงานซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวกเห็นวา

หนวยงานควรมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตองเพื่อเผยแพรใหบุคลากร

ภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติรวมถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของ

หนวยงานดวย 

 



 
 

ตัวชี้วัดที่ 6 การใชงบประมาณโดยรวมไดคะแนน  รอยละ 82.65 เปนคะแนนจากการประเมินการ

รับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตางๆของหนวยงานในประเด็นที่เก่ียวของกับการใช

จายเงินงบประมาณนับตั้งแตการจัดทําแผนงานใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใสไปจนถึง

ลักษณะการใชงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคาเปนไปตามวัตถุประสงคและไมเอื้อประโยชนแกตนเอง

หรือพวกพองการเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตางๆเชนคาวัสดุอุปกรณหรือคาเดินทางและอ่ืนๆ

ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุเห็นไดวาหนวยงานใหความสําคัญกับการเปดโอกาส

ใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชงบประมาณของตนเอง 

 

ประเด็นที่จะตองแกไข/ปรับปรุง 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ตองแกไข/ปรบัปรงุ 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

1. การปฏิบัติหนาที่                     91.22  คะแนน จากผลคะแนน IIT พบวา มีประเด็นที่ตองปรับปรุงใน

เรื่อง การใชงบประมาณ พบวา ยังขาดการสงเสริม

การประชาสัมพันธและใหขอมูลเก่ียวกับแผนการใช

จายงบประมาณประจําปของหนวยงาน ดังนั้นควรมี

การประชาสัมพันธและใหขอมูลเก่ียวกับแผนการใช

จายงบประมาณประจําปของหนวยงานมากขึ้น 

2.การใชงบประมาณ                    82.65  คะแนน 

3.การใชอํานาจ                          88.35  คะแนน 

4.การใชทรัพยสินของราชการ         83.11  คะแนน 

5. การแกไขปญหาการทุจริต          84.71  คะแนน 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

6.คุณภาพการดําเนินงาน               90.30  คะแนน จากผลคะแนน EIT พบวา มีประเด็นที่ตองปรับปรุงใน

เรื่อง การปรับปรุงการทํางาน จึงควรสงเสริมกลไก

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ

ผลงานอยางถูกตอง            

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร             89.81  คะแนน 

8.การปรับปรุงการทํางาน              86.10  คะแนน 

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

9.การเปดเผยขอมูล                    100.00  คะแนน -ไมมี- 

10.การปองกันการทุจริต              100.00  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงในปงบประมาณ พ.ศ.2565 



 
 

มาตรการ/

แนวทาง 

วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

การติดตามผล 

1.การ

สงเสริม

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ใหแก

ผูบรหิาร 

และบุคลากร

ในองคกร 

1. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม 

2. จัดฝกอบรมใหความรูแกผูบริหาร และบุคลากรใน

องคกร 

3.การใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตาน

การทุจริตอยางจริงจังโดยหนวยงานมีการจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อใหเกิดการแกไข

ปญหาการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 

สํานักงาน

ปลัด 

ม.ค.65 – 

มี.ค.65 

รายงานผลการ

ฝกอบรม

ความรู  

ท่ีไดรับจากการ

ฝกอบรม 

2. การชี้แจง

และตอบ

คําถาม เม่ือมี

ขอกังวล

สงสัย

เก่ียวกับการ

ดําเนินงานได

อยางชัดเจน 

1.  มีการชี้แจงและตอบคําถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัย

เก่ียวกับการดําเนินงานไดอยางชัดเจน 

2. มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของ

เจาหนาที่ ในหนวยงาน 

3.การเผยแพรขอมูลของหนวยงานเขาถึงงาย  

ไมซับซอนมีชองทางหลากหลาย 

สํานักงาน

ปลัด 

ม.ค.65 – 

มี.ค.65 

เขาถึง Website 

ของประชาชน

เพิ่มมากขึ้น 

3.การ

ปรับปรุง

ระบบการ

ทํางานและ

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การสื่อสาร 

1. จัดอบรมเจาหนาท่ี 

2.  จัดทําคูมือเ พ่ือเสริมสรางการทํา งานแลเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

สํานักงาน

ปลัด 

ม.ค.65 – 

มี.ค.65 

รายงานผลการ

ดําเนินการใน

องคประชุม

ประจําเดือน

ทุกเดือน 

 


