
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ประกอบดวย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบดวยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข อมูล 3 เครื่องมือ 
โดยสรุป ดังนี้ 

 
 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช ี้วัด น าหนัก 
แบบวัดการรับรู ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี  

 
รอยละ 30 

ของผู มีส วนไดสวนเสียภายใน ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 
(IIT) ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ 

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก ไขป ัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนนิงาน  
รอยละ 30 ของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

(EIT) ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
แบบตรวจการเปดเผย ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล  

รอยละ 40 ขอมูลสาธารณะ ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 
(OIT) 

 
2.กําหนดเกณฑการประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค าคะแนนควบคูกับระดับผล 

การประเมิน โดยจําแนกออกเปน 7 ระดับ ดังนี้ 
 
 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 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 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 
 

แบบวัดการรับรูของผ ูมีส วนไดสวนเสียภายใน 
( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT ) 

ตัวช ี้วัด ผลคะแนน 
1.การปฏิบัติหนาท่ี 89.01 
2.การใชงบประมาณ 80.12 
3.การใชอํานาจ 84.34 
4. คุณภาพการดําเนินงาน 77.70 
5. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 77.62 
6.การใชทรัพยสินของราชการ 69.28 
7.การแกไขปญหาการทุจริต 74.12 
8.การปรับปรุงการทํางาน  73.83 
9.การเปดเผยขอมูล 54.90 
10.การปองกันการทุจริต 12.50 

แบบวัดการรับรูของผู มีส วนไดสวนเสียภายนอก 
( External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) 

6.คุณภาพการดําเนินงาน 70.70 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 77.62 
8.การปรับปรุงการทํางาน 73.83 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) 

9. การเปดเผยขอมูล 54.90 
10.การปองกันการทุจริต 12.20 

  
คะแนนเฉล่ีย 60.21 



 

การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
จากผลการ ITA ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ องคการบริหารสวนตําบลกาลอ พบวา มีผลคะแนน ระดับ D 
60.21 คะแนน ดังนี้ 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

โดยวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวชี้วัด ไดดังนี้ 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีตองแกไข/ปรับปรุง 
แบบวัดความรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

1. การปฏิบัติหนาท่ี 89.01 คะแนน จากผลคะแนน IIT พบวา มีประเดน็ท่ีตองปรับปรุงใน
เรื่อง  
1) การปฏิบัติหนาท่ี จัดใหมีการเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลาและผูรับผิดชอบในการ
ใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ 
ณ จุดใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตาม
หลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล รวมท้ังกําหนด
มาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคณุ 
ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  
2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการ
ใชจายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณ
โดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาค
สวน ตลอดจนการจดัทํารายงานผลการใชจาย
งบประมาณอยางสม่ําเสมอ  
3) การใชอํานาจของผูบริหารดานการบริหารงาน
บุคคล จัดทํารายละเอียดของตําแหนงงาน (job 
description) และเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการเปดรับ
ฟงความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
4) การใชทรัพยสินของราชการ จดัทําคูมือและ
ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ สรางระบบการ
กํากับดูแลและตดิตามตรวจสอบการยืม-คืน และการ
ลงโทษอยางเครงครดั  
5) การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสริมสรางวัฒนธรรม
การทํางานเพ่ือประโยชนสูงสดุของสวนรวม มีจติ
สาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็ม
กําลังความสามารถ โดยจดัทํามาตรการการปองกัน
และมรีะบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการ
ทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการเปดให
ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ
การติดตามตรวจสอบการทํางานของหนวยงานได
โดยงายและสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การใชอํานาจ 84.34 คะแนน 
3. การใชงบประมาณ 80.12 คะแนน 
4. คุณภาพการดําเนินงาน 77.70 คะแนน 
5. ประสิทธภิาพการสื่อสาร 77.62 คะแนน 
6. การแกปญหาการทุจริต 34.12 คะแนน 
7. 69.28การปรับปรุงการทํางาน 73.83 คะแนน 
8. การใชทรัพยสินของราชการ 69.28 คะแนน 
9. การเปดเผยขอมูล 54.90 คะแนน 
10.  การปองกันการทุจริต 12.50 คะแนน 

 



 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีตองแกไข/ปรับปรุง 
แบบวัดความรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (EIT) จากผลคะแนน IIT พบวา มีประเด็นท่ีตอง

ปรับปรุงในเรื่อง 
1) คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธ
เก่ียวกับระบบและข้ันตอนการใหบริการงาน
ดานตางๆ อยางท่ัวถึง และสงเสริมใหมีการ
ฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู
เก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ  
2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต
หลักของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล 
และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
กันอยางชัดเจนและตอเนื่อง 3) การปรับปรุง
ระบบการทํางาน สรางกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพ่ือ
รวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมให
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ใหบริการไดโดยสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีตองแกไข/ปรับปรุง 
แบบวัดความรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (OIT) จากผลคะแนน OIT พบวา มีประเด็นท่ีตอง

ปรับปรุงในเรื่อง 
1) การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐาน
เก่ียวกับการปฏบัิติงาน ประกอบดวยขอมูลดานการ
บริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซื้อจดัจางหรือ
จัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง
ขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏสิัมพันธกับ
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป และการใหบริการ
ผานระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหวัขอหรือ
ตําแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย 
ทุกชวงเวลา ท้ังน้ี ตองเปนการเขาถึงผาน URL บน
เว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง 2) การปองกัน
การทุจริต จดัประชุมเตรียมความพรอมเขารับการ
ประเมิน ITA กอนจะศึกษาและวิเคราะหผลการ
ประเมินของปท่ีผานมาเพ่ือกําหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา จากน้ันจัดทําแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการ
นําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  
ท่ีสําคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ
ของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการ
ปรับปรุงระบบใหทันสมยัและมีการติดตอสื่อสารผาน
เว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

แนวทางและวิธีการดําเนินการในการขับเคลื่อนมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

การเผยแพร
ประชาสมัพันธผลการ
ดําเนินงานและ
ข้ันตอนการขอรับการ
บริการจากหนวยงาน 

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
และคูมือการใหบริการป
ประชาชน 

สํานักปลดั 
กองคลัง 
กองชาง 

1-28 กุมภาพันธ 
2564 

รายงานผลการดําเนินงาน
ตอผูบริหาร 

การเผยแพร
ประชาสมัพันธการใช
งบประมาณ แผนการ
จัดซื้อจัดจาง 

เผยแพรขอมลูขาวสาร
การใชจายงบประมาณ 
การจัดซื้อจดัจางอยาง
สม่ําเสมอ 

สํานักปลดั 
กองคลัง 

1-31 มีนาคม 
2564  

รายงานผลการดําเนินงาน
ตอผูบริหาร 

เผยแพรนโยบาย/
หลักเกณฑ การ
บริหารงานทรัพยากร
บุคคลทุกข้ันตอน 

ประชาสมัพันธขอมูล
ตางๆ ทางเว็ปไซต อบต. 

สํานักปลดั 1-28 กุมภาพันธ
2564 

รายงานผลการดําเนินงาน
ตอผูบริหาร 

หลักเกณฑการใช
ทรัพยสินของ
หนวยงาน 

จัดทําคูมือระเบียบการใช
ทรัพยสินของทาง
ราชการ และสรางระบบ
การดูแล คมุการยืม-คืน
ทรัพยสินของทาง
ราชการ 

กองคลัง 1-31 มีนาคม 
2564 

รายงานผลการดําเนินงาน
ตอผูบริหาร 

การเสริมสรางความรู
ความเขาใจในการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส 

จัดประชุม และแบงงาน
แกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
เก่ียวกับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใส 

สํานักปลดั กุมภาพันธ 
2564 

รายงานผลการดําเนินงาน
ตอผูบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


	ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

