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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
 
 



ค าน า 
 

  ตามท่ี ส านักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ด าเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองคล้าได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 –2564) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองคล้า  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริงนั้น 

  เมื่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้าในฐานะหน่วยงานผู้รับ
การประเมิน จึงควรมีการน าผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทาง
ที่ดีข้ึน สอดรับกับการประเมินต่อไป 
 
 

                         ส านักงานปลัด  
                          ผู้จดัท า  
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กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 

๑.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( ITA) ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๓ เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้ 

  
เครื่องมือในการประเมิน  ตัวชี้วัด 

แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

แบบตรวจการเปิดเผย ข้อมูล สาธารณะ (OIT)  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ ๑0 การป้องกันการทุจริต 

 
๒.ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับ 

ระดับผลการประเมิน โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังน ี้ 
 

  ระดับผลการประเมิน   ช่วงคะแนน  
 ระดับ AA    95 – 100 
 ระดับ A     85 – 94.99 
 ระดับ B     75 – 84.99 
 ระดับ C     65 – 74.99 
 ระดับ D     55 – 64.99 
 ระดับ E     50 – 54.99 
 ระดับ F       0 – 49.99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  มี
คะแนนรวม 90.89 อยู่ในระดับ A มีรายละเอียด ดังนี้     
 1.ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณ มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 83.52 ซึ่งผู้บริหาร
สูงสุดควรมีการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  
 2.ด้าน EIT พบว่าผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน คุณภาพการด าเนินงาน มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 95.38 ซ่ึง
หน่วยงานต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ ด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม 
และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ  ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการ
ด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการ
เอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
 3.ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีค่าเท่ากับ 91.00 และตัวชี้วัดที่ 
10 การป้องกันการทุจริต มีค่าเท่ากับ 87.50  

 
 
 
 

แบบวัดการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
ตัวชี้วัด ผลคะแนน ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานส านักงาน ป.ป.ช. 

๑.การปฏิบัติหน้าที ่ 91.68 ผลคะแนนของตัวช้ีวัดด้านการใช้งบประมาณ มีค่าต่ าสุดเท่ากับ  83.52 ซึ่ง
ผู้บริหารสูงสุดควรมีการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงิน
ของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุด้วย นอกจากน้ียังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

๒.การใช้งบประมาณ 83.52 
๓.การใช้อ านาจ 89.10 
๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 86.65 
๕.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.09 
  

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
ตัวชี้วัด ผลคะแนน ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานส านักงาน ป.ป.ช. 

6.คุณภาพการด าเนินงาน 95.38 ด้าน EIT พบว่าผลคะแนนของตัวช้ีวัดด้านคุณภาพการด าเนินงาน มีค่า
ต่ าสุดเท่ากับ 95.38 ซึ่งหน่วยงานต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานที่๗.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.58 

สรุปผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 



8.การปรับปรุงการท างาน 97.36 เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่าง
เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ ด าเนินการ/
ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างตรงไปตรงมา  ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ  ประสบการณ์ตรง
ในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนๆ เพื่อแลกกับ
การปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน  ที่จะต้องค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

  

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
9.การเปิดเผยข้อมูล 91.00 จากผลคะแนน OIT พบว่ามีประเด็นท่ีต้องปรับปรุง ในเรื่อง 

หน่วยงานยังไม่เข้าใจรายละเอียดของแต่ละตัวช้ีวัด จึงท าให้เตรียมข้อมูล
และองค์ประกอบด้านข้อมูลไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด เช่น 
ข้อ 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  
- ไม่มีการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  
ข้อ 030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบต้องแยกกับ
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ท่ัวไป 
ข้อ 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
- ไม่มี URL ในการเข้าถึงข้อมูล  
ข้อ 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
- ไม่เข้าข่ายกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

10.การป้องกันการทุจริต 87.50 
  

คะแนนเฉลี่ย 90.89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จากผลการ ประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้าพบว่ามีผล
คะแนน 90.89 คะแนน อยู่ในระดับ A ดังนี้ 

วิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม 

แบบวัดการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
๑.การปฏิบัติหน้าที ่ 91.68 จากผลคะแนนพบว่าประเด็น ด้านการใช้งบประมาณ  มีค่าต่ าสุด  

บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้เกี่ยวกับการ ใช้งบประมาณ  
หน่วยงานควรให้ความรู้ความเข้าใจบุคลากรทราบและรับรู้เกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของ
บุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจ
รับพัสดุด้วย นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 

๒.การใช้งบประมาณ 83.52 
๓.การใช้อ านาจ 89.10 
๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 86.65 
๕.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.09 
  

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6.คุณภาพการด าเนินงาน 95.38 จากผลคะแนนพบว่า ด้านคุณภาพการด าเนินงาน มีค่าต่ าสุด               

ซึ่งหน่วยงานควรก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ปรับปรุง พัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/
ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ  
ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย  

๗.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.58 
8.การปรับปรุงการท างาน 97.36 
  

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
9.การเปิดเผยข้อมูล 91.00 พบว่าประเด็นการป้องกันการทุจริตมีผลเฉลี่ยต่ าสุด เนื่องจาก

เจ้าหน้าท่ีไม่เข้าใจในประเด็นค าถามขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี วิเคราะห์และตีความประเด็นค าถามผิดพลาด ขาดความเข้าใจ
ในระเบียบข้อกฎมายที่เกี่ยวข้อง ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลา
ให้ถูกต้องก่อนน าส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมิน 
 

10.การป้องกันการทุจริต 87.50 

 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 

 



 
 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1.จัดท าข้อตกลงหรือประกาศให้
บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่
น าทรัพย์สินของหน่วยงาน ไปใช้
เป็นประโยชน์ส่วนตัว 

1.จัดคู่มือแนวปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของราชการ แจ้งเวียน
ให้บุคลากร ภายในรับทราบ 

ส านักปลัด/กองคลัง รายงานผลการด าเนินการ 

สรุป ณ สิ้น ปีงบประมาณ 

2.การสร้างฐานความคิดการ 
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัว และ
ประโยชน์ส่วนรวม 

1. เสริมสร้างฐานคิดแยกแยะ
ประโยชน ์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวมใน รูปแบบการจัดอบรม 
2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค ์เผยแพร่คู่มือการใช้
ทรัพย์สินของทาง ราชการ ผ่าน
เว็บไซต 

ส านักปลัด รายงานผลการ ด าเนินการ 
สรุป ณ สิ้น ปีงบประมาณ 

3.การให้ความส าคัญในการ 
ประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใส มอบหมายเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับ ผิดชอบโดยตรงในการน า
ข้อมูล เข้าสู่ระบบประเมิน และ
แบ่งงาน ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกคนให้ จัดเตรียมข้อมูลให้
ครบถ้วน 

1.ผู้บริหารมีการประชุมเพื่อ
เตรียมความ พร้อมและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจกับ เจ้าหน้าท่ี
ทุกคน 2.มีค าสั่งมอบหมายที่
ชัดเจน  
3.เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและ
เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมใน
แนวทางการตอบ แบบประเมิน
ให้ชัดเจน 
4.ส่งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเข้า
ร่วม ประชุม/อบรม กับ
หน่วยงาน ป.ป.ช 
 

ส านักปลัด/ กอง
คลัง/ กองช่าง 

รายงานผลการด าเนินการ 
สรุป ณ สิ้น ปีงบประมาณ 

4.การปรับปรุงการพัฒนาการ 
ปฏิบัติงาน การให้บริการผู้มา 
ติดต่อราชการที่เป็นไปตาม 
ขั้นตอนระยะเวลาที่ก าหนด 

1.ทบทวน ปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงาน  
2.รณรงค์เจ้าหน้าที่พัฒนา
จิตส านึกการให้บริการ  
3.ใช้ระบบสารสนเทศในการ
ให้บริการ  
4.เผยแพร่ช่องทางการให้บริการ
กับประชาชน 

ส านักปลัด/ กอง
คลัง/ กองช่าง 

รายงานผลการ ด าเนินการ 
สรุป ณ สิ้น ปีงบประมาณ 

5.จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
แก้ไขการทุจริต 

2.มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบใน การจัดท า
แผนปฏิบัติการการป้องกันการ 
ทุจริต และรายงานผล พร้อมทั้ง
เผยแพร ่ต่อสาธารณะ และบน 
เว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
 

ส านักปลัด  
มอบ  

น.ส.อรสา  มุทธิกา 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนฯ 

รายงานผลการ ด าเนินการ 

สรุป ณ สิ้น ปีงบประมาณ 

มาตรการและแนวทางเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 



 


