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

 หลักการประเมิน 
 แนวคิด “Open to  Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก 
“เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ ามามีส่วนร่วมประเมินหรือ
แสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วย
ส่งเสริม                     ให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของทุกภาคส่วน 
 ทั้งนี้   การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับ                   
การประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น  แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ                       
มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ (58 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ต่อไป 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 
  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม  ่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุURL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่
อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์
ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด
ย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ                
การส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต) 



 
 หลักเกณฑ์การประเมินผล 
 1. การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 

 
 2. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

 
 
 3. ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                    
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 
 
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
คะแนนภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ คะแนน 66.28  ระดับผลการประเมิน C 



 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
  1) องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ C ( 66.28 คะแนน) 
ซ่ึงเพ่ิมข้ึน/ลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ D ( 63.78 คะแนน) คิด
เป็นร้อยละ 3.92 ( 2.50 คะแนน) 
  



 
 2) สรุปผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ดังนี้ 

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 

IIT 
 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 89.69 90.47 เพ่ิมข้ึน 

2. การใช้งบประมาณ 81.91 84.57 เพ่ิมข้ึน 

3. การใช้อ านาจ 87.97 89.34 เพ่ิมข้ึน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.28 80.02 เพ่ิมข้ึน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.31 85.30 เพ่ิมข้ึน 

EIT 
 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 81.37 92.61 เพ่ิมข้ึน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.71 88.30 เพ่ิมข้ึน 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 82.19 93.40 เพ่ิมข้ึน 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมูล 55.20 52.85 ลดลง 

10. การป้องกันการทุจริต 12.50 12.50 เท่าเดิม 
 คะแนนเฉลี่ย 63.78 66.28  
 ระดับการประเมิน D C  
 
 3) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ 93.40 คะแนน คือ 
  3.1 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
 4) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน และได้รับคะแนนมากกว่า 80 คะแนน คือ 
  4.1 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
  4.2 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
  4.3 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
  4.4 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  4.5 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  4.6 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
  4.7 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  4.8 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
 5) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมขึ้น แต่มีค่าคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน คือ  
  4.1 ตัวชี้วัดที่ ....................-................................ 
  4.2 ตัวชี้วัดที่ ....................-................................ 
  4.3 ตัวชี้วัดที่ ....................-................................ 
 6) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง คือ  
  6.1 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   
 
 
 
 
  



 2. ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

- - - 

 

 3. ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูล 
 
 
 

เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงานการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีและการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

1. ด้านข้อมูลพื้นฐาน 
    - เพ่ิมช่องทางการติดต่อผู้บริหาร 
2. การบริหารงาน 
     - ใส่รายละเอียดแผนด าเนินงาน
ประจ าปี ที่มีองค์ประกอบของข้อมูล
ให้ครบถ้วน 
     - แสดงคู่มือขั้นตอนรายละเอียด
การปฏิบัติงาน 
     - เพ่ิมช่องทาง E-Service 
3. การบริหารเงินงบประมาณ 
     - จัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ให้ครอบคลุมทั้ง
ปี 
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
     - จัดท าหลักเกณฑ์ในการสรรหา
คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา
บุคลากรและหลักเกณฑ์ทางด้านวินัย  
5. การส่งเสริมความโปร่งใส 
     - เพ่ิมช่องทางเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข(ต่อ) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต 
 
 
 

การป้องกันการทุจริตเพื่อประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ 2 ประเด็น คือ  
(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร แผนป้องกันการ
ทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน 

1. การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
     - จัดท าข้อมูลการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจ าปี 
     - เพ่ิมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการด าเนินการ
เพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต เช่น 
กิจกรรมที่มีการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม
ค่านิยมให้ท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
     - จัดท ารายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี และ
รอบ 6 เดือน  
2. มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
     - จัดท าการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพ่ือน าไปสู่การ
มาตรการแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ 

 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ดังนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล
การด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การเปิดเผยข้อมูล 
 

1. หน่วยงานต้องมีการน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา
งานเพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น เพ่ิมช่อง
ทางการเข้าถึงข้อมูลของ
หน่วยงาน เพ่ิมการรับส่งข้อมูล
ข่าวสารระหว่าง อบต.กับกับ
ประชาชน  

2. หน่วยงานต้องน าผลการ
ด าเนินการทุกประเด็นการ
ประเมิน ลงเว็บไซต์อย่าง
สม่ าเสมอจากทุกส่วนราชการ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียล
มีเดีย เช่น เว็บไซต์ อบต. 
Facebook, Line สื่อ
ประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ และเสียง
ตามสายประจ าหมู่บ้าน  
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

รายงาน
ความก้าวหน้าและ

สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสวัสดิการ 
กองการศึกษา 

2. การป้องกันการ
ทุจริต 
  

น าข้อมูลที่เก่ียวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
แผนงาน/โครงการ ที่ด าเนินใน
พ้ืนที่ เผยแพร่ให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ทราบ ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ อบต.,Facebook, 
Line สื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 
และเสียงตามสายประจ า
หมู่บ้าน 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

รายงาน
ความก้าวหน้าและ

สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

ส านักปลัด 

 

 
 

 
 



รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ก าหนด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้  

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. การเปิดเผยข้อมูล 
ผลการด าเนินการทุก
ประเด็นการประเมิน 

1. หน่วยงานต้องมีการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนางานเพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น เพ่ิมช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลของหน่วยงาน เพ่ิมการรับส่งข้อมูลข่าวสาร
ระหว่าง อบต.กับประชาชน  
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละกอง น า
ผลการด าเนินการทุกประเด็นการประเมิน เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์อย่างสม่ าเสมอ โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น เว็บไซต์ 
อบต. Facebook, Line สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ 
และเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสวัสดิการ 
กองการศึกษา 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ของหน่วยงาน เพ่ิมข้ึน 
2. ออกค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะท างาน 
3. จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลที่
ประชาชนควรทราบอย่าง
ครบถ้วน 
4. ติดตามผลการประเมิน ITA  

- หน่วยงานควรน าผลการประเมิน ITA 
มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงาน ของ อบต. 

2. การป้องกันการ
ทุจริต 
  

1. น าข้อมูล แผนงาน/โครงการ ที่เก่ียวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ด าเนินในพ้ืนที่ 
เผยแพร่ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ อบต.,Facebook, Line สื่อประชาสัมพันธ์
อ่ืนๆ และเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 
 

ส านักปลัด ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ออกค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ/คณะท างาน 
2. มีการจัดท าแผนงาน/
โครงการเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และ
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ผ่านทางช่องทางต่างๆ  
3. มีการติดตาม ประเมินผล
การด าเนินการโครงการ/
กิจกรรม 
 

- หน่วยงานต้องมีการแสดงการ
ด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ สุจริต อย่าง
ชัดเจน เช่น โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ประจ าปี และน ามาเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์อย่างสม่ าเสมอ โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย 
เช่น เว็บไซต์ อบต. Facebook, Line 
สื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ และเสียงตาม
สายประจ าหมู่บ้าน 



 
 


