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ค าน า 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA ) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดย
เครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจ
สุขภาพองค์กรประจ าปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศรับทราบถึงสถานะและปัญหาการ
ด าเนินงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอ านวยความ
สะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งข้ึน 

 เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังตะเคียน ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานที่เข้าร่วมประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและโปร่งใสของหน่วยงานเพื่อเป็นการยกระดับการด าเนินงานมนด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานต่อไป 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประปีงบ ประมาณ 
2565 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือโดยสรุป ดังนี้ 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนา้ที่  
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชง้บประมาณ  
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ร้อยละ 30 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชท้รัพย์สินของทางราชการ  
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปญัหาการทุจริต  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ร้อยละ 30 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  

การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบ 
วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  

ร้อยละ 40 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

 

 การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการรายงานผลการประเมิน ITA ประกอบด้วย ค่าคะแนน โดยมีคะแนน
เต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 

98.00 – 100 AA 
85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
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ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจ าปีงบประมาณ 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน พบว่า มี
ผลคะแนน 99.93 คะแนน อยู่ในระดับ AA ดังนี้ 
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โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่                        100.00 คะแนน ผลคะแนน IIT พบว่า อยู่ 100.00 คะแนนเต็ม ยังคงต้อง

รักษาระดับคะแนนให้คงที่ และปรับปรุ งการท างานให้
ประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
เสริมสร้างข้อมูลข่าวสารอยู่ เสมอ ประชาสัมพันธ์ให้เห็น
ประโยชน์ของการประเมินการมีส่วนร่วมภายในองค์กร 

2. การใช้งบประมาณ                      100.00 คะแนน 
3. การใช้อ านาจ                            100.00 คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ      100.00 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจรติ             100.00 คะแนน 
  

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน                 99.83 คะแนน ผลคะแนน EIT พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ได้

มีการด าเนินการตามตัวช้ีวัดที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ 
และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการท างานอย่างต่อเนื่อง 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร                99.83 คะแนน 
8. การปรับปรุงการท างาน                 99.66 คะแนน 
 

 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมลู                        100.00 คะแนน ผลคะแนน OIT พบว่า  

อยู่ 100.00 คะแนนเต็ม องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
ได้มีการด าเนินการตามตัวช้ีวัดที่ดเียี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ 
และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการท างานอย่างต่อเนื่อง 

10. การป้องกันการทุจรติ                 100.00 คะแนน 
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2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปี พ.ศ.2565” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้น
ไปภายในปี พ.ศ.2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียนจาก 3 แบบวัด คือ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด  มีแบบวัดจ านวน 3 ตัวชี้วัดที่ผ่านแต่ได้น้อย
กว่าด้าน IIT และ OIT คะแนน ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 8 - 10 เป็นด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 

 แบบวัด EIT  เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วนและง่านต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมี
มาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้ 

1.  ตัวชี้วัดที่ 8 คุณภาพการด าเนินงาน ระดับคะแนน อยู่ที่ 99.83 คะแนน ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมาก 
แต่อาจต้องมีการปรับปรุงและปฏิบัติตามระยะเวลาในการให้บริการ หรือแจ้งพร้อมท าความเข้าใจว่าเหตุท าไมเกิด
ความล่าช้า โดยการท าด าเนินงานต้องสร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ว่ากระบวนการทุกกระบวนให้เน้น
ความส าคัญของประชาชนเป็นหลักและให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด 
 2. ตัวชี้วัดที่ 9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ระดับคะแนน อยู่ที่ 99.83 คะแนน ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมาก 
แต่อาจต้องมีการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบมากขึ้นโดยเน้นการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ซับซ้อน 
เข้าถึงง่าย และชัดเจนในการตีความ 

 3. ตัวชี้วัดที่ 10 การปรับปรุงการท างาน ระดับคะแนน อยู่ที่ 99.66 คะแนน ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมาก 
แต่อาจต้องมีการปรับปรุงในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการท างานมากขึ้น รับฟังความ
คิดเห็นแล้วข้อบกพร่องในแต่ละเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนที่เกิดข้อบกพร่อง 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า 90) มีดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์ของทางราชการ 
  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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                   ตัวชีว้ัดที่ 6 การเปิดเผยข้อมูล  
                   ตัวชี้วัดที่ 7 การป้องกันการทุจริต 
 3.2 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่า 100 
คะแนน) 
  ตัวชี้วัดที่ 8 คุณภาพการด าเนินงาน 
  ตัวชี้วัดที่ 9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร   
  ตัวชี้วัดที่ 10 การปรับปรุงการท างาน 
4. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  
 4.1 จากข้อมูลในระบบ ITAS ปี 2565 ประเด็นที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียนต้อง
ด าเนินการพัฒนาให้ดีขึ้นคือด้านการประเมิน EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในตัวชี้วัดที่ 8 – 
10 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 8 คุณภาพการด าเนินงาน ระดับคะแนน อยู่ที่ 99.83 ตัวชี้วัดที่ 9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ระดับคะแนน อยู่ที่ 99.83 คะแนน และตัวชี้วัดที่ 10 การปรับปรุงการท างาน ระดับคะแนน อยู่ที่ 99.66 
คะแนน โดยเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมและการรับรู้ของผู้มาติดต่อให้เข้าใจมากขึ้น 
 

 


