
ตารางสรุปเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 

ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดเป็นกรอบเพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นางสาวปิยวรรณ  มณีกาญจน์ 

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
ผู้รับผิดชอบ งาน ITA 

 

ตัวช้ีวัด 
ปี งบประมาณ 
/คะแนน (%) 

ผลการประเมินฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ร้อยละ 85) 
2562 2563 ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.การปฏิบัติในหน้าที่ 87.27 89.95   
2.การใช้งบประมาณ 69.83 73.45   
3.การใช้อ านาจ 79.89 79.92   
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 71.06 71.23   
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 66.21 67.24   
6.คุณภาพการด าเนินงาน 88.25 81.53   
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.62 80.95   
8.การปรับปรุงระบบการงาน 84.19 73.50   
9.การเปิดเผยข้อมูล 79.50 64.42   
10.การป้องกันการทุจริต 93.75 100   

 
จากผลคะแนนของการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สามารถสรุปผลและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ด้าน IIT  มีตัวช้ีวัด 5 รายการ ดังนี้                    คะแนนที่ได้ 
            1. การปฏิบัติหน้าที่                     89.95% 
            2. การใช้งบประมาณ                  82.26% 
            3. การใช้อ านาจ                         85.00% 
            4. การใช้ทรัพย์ทรินของราชการ     79.45%     
            5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต         80.54% 

ส านักงาน ป.ป.ช. ให้นิยมของ IIT ค่า หมายถึงบุคลากรในหน่วยงานตั้งแต่ระดับผู้บริการ ผู้อ านวยการ 
หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน  ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
1 ปี   
 ส าหรับด้าน IIT บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน ได้ท าการตอบแบบประเมิน ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน IIT “หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยเฉพาะในประเด็น
เกี่ยวกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมิน
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย 
และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ 
หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริต 



 
ด้าน EIT มีตัวช้ีวัด 3 รายการ ดังนี้   ได้คะแนน 
                1. คุณภาพการด าเนินงาน            81.53% 
                2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร           80.95% 
                3. การปรับปรุงการท างาน            73.50% 

ส านักงาน ป.ป.ช. ให้นิยามค าว่า EIT ว่าบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน ที่มารับ 
บริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส าหรับด้าน ETT ผลการประเมินมาจากความคิดเห็นของบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ หน่วยงาน 
ของรัฐอ่ืน ๆ ที่มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลตะค้ าเอน  ซ่ึงข้อเสนอแนะจากการประเมิน EIT หน่วยงาน
ควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงระบบการท างาน โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้ง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว และยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุง
การด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
 
ด้าน OIT  มีตัวช้ีวัด 2 รายการ ดังนี้   ได้คะแนน 
                 1. การเปิดเผยข้อมูล                     64.42% 
                         -ข้อมูลพื้นฐาน 
                         -การบรหิารงาน 
                         -การบรหิารเงินงบประมาณ 
                         -การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                         -การส่งเสริมความโปร่งใส 
                 2. การป้องกันการทุจริต                       100.00%  
                         - การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
                - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

ส านักงาน ป.ป.ช. ให้นิยามว่า หมายถึง หน่วยงาน (เว็บไซต์ของหน่วยงาน)  
ส าหรับด้าน OIT พบว่า ข้อเสนอแนะจากการประเมิน OIT หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการเปิดเผย

ข้อมูล โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ 1) ข้อมูลพื้นฐาน ในด้านการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผน
ด าเนินงาน และการให้บริการ  3) การบริหารเงินงบประมาณ ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 5) การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงานได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่ง
การเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางเปรียบเทียบคะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, 2562 และ 2563 
และการก าหนดตัวชี้ในการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อใช้เป็นกรอบในการรองรับการประเมินองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน 
 

ตัวชี้วัด คะแนน % 
(2561) 

คะแนน % 
(2562) 

คะแนน % 
(2563) 

1.การปฏิบัติหน้าที่ 86.75 87.27 89.95 
2.การใช้งบประมาณ 75.55 69.83 73.45 
3.การใช้อ านาจ 81.02 79.89 79.92 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 67.92 71.06 71.23 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 76.33 66.21 67.24 
6.คุณภาพการด าเนินงาน 84.67 88.25 81.53 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.72 84.62 80.95 
8.การปรับปรุงระบบการท างาน 82.94 84.19 73.50 
9.การเปิดเผยข้อมูล 66.75 79.50 64.42 
10.การป้องกันการทุจริต 83.33 93.75 100 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลคะแนนย้อนหลัง 3 ปี ( 2561 - 2563)

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563



ตารางแสดงข้อมูลคะแนนที่ได้รับการประเมินเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์ระดับผลการประเมิน ที่ ปปช. ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


