
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครฐั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ค าน า 



ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก    
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม “การประเมินโดยใช้ช่ือว่า”การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) 

การประเมิน ITA เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และ      
มีการขยายขอบเขต และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันท่ี 23 
มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทาง
และเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด.ท้ังนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 
21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนด
ตัวช้ีวัดเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระดับแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) ก าหนดเป้าหมายให้หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน             
ของ หน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน เพื่อเป็นการยกระดับการด าเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส       
ของหน่วยงานให้มีการประเมินท่ีดียิ่งขึ้นในปีต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
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สารบัญ 
หน้า 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1.หลักการและเหตุผล           1 
 2.กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    1 
 3.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ               2 
การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน      2 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1.การวิเคราะห์ข้อมูล            3 
 2.ข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรบัปรุง 
  2.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)        3 
  2.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)        3 
  2.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)         3 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินการของหน่วยภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
1.หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเหตุชาติ (ส.ป.ป.ช) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and Transparency Assessment : ITA) ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2565) ซึ่งถือว่าเป็น
การยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรา
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการ
ประเมินได้รับทราบผลการประเมิน และแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2.กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ITA ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ประกอบด้วยตัวช้ีวัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ 
โดยสรุปได้ดังนี้ 

เคร่ืองมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

แบบวัดความรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน 

(IIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๙๒.6๖ 

แบบวัดความรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(EIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

96.๕๑ 

ข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 

9๔.๘๘ 

 

 

 

 



 การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน IIT ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับ
ระดับผลการประเมินโดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
100 – 95.00 AA 

94.99 – 85.00 A 
84.99 – 75.00 B 
74.99 – 65.00 C 
64.99 – 55.00 D 
54.99 – 50.00 E 

0 F 
 

3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐของ 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 

ตัวชี้วัด ผลคะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 9๕.๑๓ 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 8๙.๒๑ 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ 9๔.0๒ 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 9๐.๑๗ 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 9๔.๗๗ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน 9๗.๓9 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 96.๗๑ 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 9๕.๔๔ 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 9๕.00 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ๘๗.๕๐ 
คะแนนเฉล่ีย 9๓.๒๕ 
ระดับผลการประเมิน A 

 



1. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึง

กระจับ ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยภาพรวมได้คะแนน 9๓.๒๕ อยู่ในระดับ A ผลการประเมินจ าแนก
ตามตัวช้ีวัด พบว่า ตัวช้ีวัดท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ตัวช้ีวัดท่ี ๖ คุณภาพการด าเนินงาน ๙๗.๓๙ คะแนน 
รองลงมา ตัวชี้วัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการส่ือสาร 96.๗๑ คะแนน ส่วนตัวชี้วัดท่ีมี คะแนนเฉล่ียต่ าสุด คือ แบบ 
OIT ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ๘๗.๕๐ คะแนน  

2. ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ/ปรับปรุง 
หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการด าเนินการตามตัวช้ีวัดและ

หลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนท่ีต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราว ร้อยละ ๕-๑๕ ของตัวช้ีวัด
และข้อค าถามท้ังหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลการประเมินเพื่อน าไปสู่การพัฒนาในจุดท่ียังคงเป็น
ปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการ
ด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิ์ผล รวมถึงสามารถสร้างความเช่ือมั่นศรัทธา 
สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ท้ังนี้ประเด็นท่ีควรมีการเปิดเผย หรือบริหาร
จัดการให้ดียิ่งขึ้น มีรายละเอียดดังนี้ 
 -  แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานท่ีแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน/เป็นการด าเนินการ
ในปีท่ีรับการประเมิน 

-  แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเส่ียงในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการจัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน/เป็นกิจกรรม
หรือการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงตามข้อ o๓๖ /
เป็นการด าเนินการในปีท่ีรับการประเมิน 

-  แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วย
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยสามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์    
หลักของหน่วยงาน 

-  แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน โดยข้อมูลในระยะ เวลาอย่างน้อย ๖ เดือนแรก       
ของปี พ.ศ. ท่ีรับการประเมิน 

-  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน
ของท่านมากยิ่งขึ้น 

-  ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการ      
ท่ีถูกต้อง 

 -  เพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วงยงานของท่าน 

-  ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ     
โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักทวง ร้องเรียน  

-  พัฒนากระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา     
อย่างเป็นธรรม  



-  เพิ่มการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่านต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

-  ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวๆ ไป กับผู้มา
ติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

-  เพิ่มกลไกก ากับให้หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

-  เพิ่มมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชหาร เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  

-  ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
-  ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าท่ีจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
- ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่นว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาท่ี

ก าหนดมากน้อยเพียงใด 
- พึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน การให้ความส าคัญกับงาน

มากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรม   
การมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน การให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดชอ บ       
หากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงานของท่านมากขึ้น 

-  สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการ        
การทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 

-  เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน 

-  การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
-  ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางท่ีหลากหลาย   

เพิ่มกลไกก ากับหน่วยงานของท่าน โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุท่ีโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

- ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
การท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 


