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ค าน า 

การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  

And Transparency Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  มีเจตนารมณ์มุง่หวังให้

หนว่ยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน า

ข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งขอ้เสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนนิงานของหน่วยงาน

ได้อย่างเหมาะสม  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับ

มาตรฐานการด าเนนิงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good  Govermence)  ให้เป็นที่ประจักษ์ตอ่สาธารณะทั้งใน

ระดับชาติและระดับสากล 

  รายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หนว่ยงานภาครัฐ  ฉบับนี ้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง  ๑๐  ตัวชี้วัด  ได้แก่  ๑. การปฏิบัติ

หนา้ที่  ๒.  การใช้งบประมาณ  ๓. การใชอ้ านาจ  ๔. การใชท้รัพย์สินของราชการ  ๕. การแก้ไขปัญหา

การทุจริต  ๖. คุณภาพการด าเนนิงาน  ๗.  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ๘. การปรับปรุงระบบการท างาน  

๙.  การเปิดเผยข้อมูล  และ  ๑๐.  การป้องกันการทุจริต  โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีสว่นได้เสีย

ภายใน  (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดตอ่  หรอื  ผูม้ีสว่นได้เสียภายนอก ภายใน (External)  

และการเผยแพรข่้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์  ของหน่วยงาน  (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนีจ้ะ

สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้

จะช่วยสนับสนุน  ส่งเสริม  และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  ทุกหนว่ยงานได้รว่มกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภบิาล

และประการส าคัญคือ  ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ  ซึ่งจะ

สามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชงิบวกให้กับหนว่ยงานภาครัฐ  และส่งผลตอ่การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การ

ทุจรติ  (Corruption  Perception  CPI)  ของประเทศไทยให้มอีันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึน้ต่อไป 

 

ส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

มกราคม  ๒๔๖๕ 

 

 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ส านักงาน  ป.ป.ช) 

ได้พัฒนาเครื่องมอืการประเมินเชงิบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสรา้ง

ความตระหนักให้หนว่ยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ช่ือวา่  “การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของงหน่วยงานของ

ภาครัฐ  ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตรช์าติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ระยะที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใหเ้ป็น”มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  ที่หน่วยงานภาครัฐทั่ว

ประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หนว่ยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมิน

และแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้

อย่างเหมาะสม 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่าใหญ่  

ผลการประเมินได้คะแนนภาพรวม  ๙๖.๑๓  คะแนน  มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน

ระดับ  AA  โดยคะแนนสูงสุดรายตัวชีว้ัด  สรุปได้ดังนี้ 

ล าดับ  ตัวชี้วัด     คะแนน 

  ๑ การป้องกันการทุจริต    ๑๐๐.๐๐ 

  ๒ การปฏิบัติหน้าที่    ๙๙.๗๐ 

    ๓ การใชอ้ านาจ     ๙๙.๔๗ 

  ๔      การแก้ไขปัญหาการทุจริต   ๙๙.๔๑ 

  ๕      การใชง้บประมาณ    ๙๘.๔๙ 

  ๖      คุณภาพการด าเนินงาน    ๙๗.๙๑ 

    ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร   ๙๕.๘๖ 

    ๘      การใชท้รัพย์สินของทางราชการ   ๙๕.๑๗ 

    ๙      การปรับปรุงการท างาน    ๙๔.๖๗    

                       ๑๐ การเปิดเผยข้อมูล    ๘๘.๗๘  

 



๒ 
 

  สรุปได้วา่หนว่ยงานได้คะแนนสูงสุดรอ้ยละ  ๑๐๐  คือตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากคะแนนต่ า  คือตัวชี้วัดที่ ๔  การใชท้รัพย์สินของทางราชการ ตัวชีว้ัดที่ ๗ 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการท างาน  และคะแนนต่ าสุด  คือตัวช้ีวัดที่  ๙ การ

เปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนร้อยละ  ๘๘.๗๘   

 

๓.การวิเคราะห์ผลการประเมินข้อมูล 

   จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่าใหญ่ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึง    

จุดแข็ง  และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

    ๓.๑  (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนร้อยละ  ๑๐๐  คะแนน  จ านวน  ๑  ตัวชี้วัด  คอื 

(๑) ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การป้องกันการทุจริต  คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๑๐๐  เป็นคะแนน  

ที่ได้จากการประเมินการเผยแพร่ขอ้มูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน  เพื่อเปิดเผยการด าเนินการ

ต่าง ๆ  ของหนว่ยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน  ๒  ประเด็น  คอื  (๑)  การด าเนินการเพื่อป้องกันการ

ทุจรติ  ได้แก่  เจตจ านงสุจริตของผูบ้ริหาร  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจรติ  การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร  และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  และ  (๒)  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ

ทุจรติ  ได้แก่มาตรการภายในเพื่อสง่เสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ซึ่งการเผยแพร่ขอ้มูลใน

ประเด็นข้างตน้แสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความ

โปร่งใสภายในหนว่ยงาน  และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

    ๓.๒  (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนร้อยละ  ๙๐  คะแนนขึ้นไป)  จ านวน  ๘  ตัวชี้วัด 

   (๑) ตัวชี้วัดท่ี ๑ การปฏิบัติหน้าที่  คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๙๙.๗๐  เป็นคะแนนที่ได้

จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหนว่ยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหนว่ยงานของ

ตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  ปฏิบัติงานหรอื

ด าเนนิการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน      

ไม่ว่าจะเป็นผูม้าติดตอ่ทั่วไปหรอืผูม้าติต่อที่รูจ้ักกันเป็นการสว่นตัว  รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น  

เต็มความสามารถและมีความรับผดิชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผดิชอบซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติ

หนา้ที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม  นอกจากนี้  ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมการเรียกรับเงนิทรัพย์สนิหรอืประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหนว่ยงานทั้งนี้กรณีที่แลกกับ

การปฏิบัติหน้าที่  และในกรณีช่วงเทศกาลหรอืวาระส าคัญต่าง ๆ  ตามขนบธรรมเนียม  ประเพณี  หรอื

แมแ้ตก่รณีการให้เงนิ  ทรัพย์สิน  หรอืประโยชน์อื่น ๆ  ต่อบุคคลภายนอก  ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะ

ก่อใหเ้กิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

 

 



๓ 

 

  (๒) ตัวชี้วัดท่ี ๓ การใช้อ านาจ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๙๙.๔๗  เป็นคะแนนที่ได้จาก

การประเมนิการรับรู้ของบุคลากรภายในหนว่ยงานต่อการใชอ้ านาจของผูบ้ังคับบัญชาของตนเอง  ใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ 

สิทธิประโยชนต์่าง ๆ  ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  รวมไปถึงการใชอ้ านาจสั่งการให้

ผูใ้ต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผูบ้ังคับบัญชา  หรอืท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  นอกจากนี ้ ยังประเมนิ

เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ  การซื้อขายต าแหน่ง  หรอื

การเอือ้ประโยชน์ใหก้ลุ่มหรือพวกพ้อง 

  (๓) ตัวชี้วัดท่ี ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๙๙.๔๑       

เป็นคะแนนที่ได้จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหนว่ยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ

หนว่ยงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่าง

จรงิจัง  โดยหนว่ยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ  และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  เพื่อป้องกัน

การทุจริตในหน่วยงานใหม้ีประสิทธิภาพและจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

หนว่ยงาน  เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ทีจ่ะต้องท าให้การทุจริตในหนว่ยงานลดลงหรอืไม่

มีเลย  และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน  ในการรอ้งเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตในหน่วยงาน

ด้วย  นอกจากนี้  หนว่ยงานจะต้องมกีระบวนการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบการทุจริตภายในหนว่ยงาน  รวมถึง

การน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหนว่ยงานไปปรับปรุงการท างาน

เพื่อป้องกันการทุจริต   

  (๔) ตัวชี้วัดท่ี ๒ การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๙๘.๔๙  เป็นคะแนน 

ที่ได้จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหนว่ยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ  ของหน่วยงานของ

ตนเอง   ในประเด็นที่  เกี่ยวข้องกับการใชจ้่ายงบประมาณ  นับตั้งแตก่ารจัดท าแผนการใชจ้่ายงบประมาณ

ประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส  ไปจนถึงลักษณะการใชจ้า่ยงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  

เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรอืพวกพ้อง  การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน

เรือ่งตา่ง ๆ  เช่น  ค่าท างานล่วงเวลาคา่วัสดุอุปกรณ์  ค่าเดินทาง  ค่าเช่าบ้าน  ฯลฯ  ตลอดจน

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วยนอกจากนี ้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้

บุคลากรภายในมสี่วนรว่มในการตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

(๕) ตัวชีว้ัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๙๗.๙๑ 

เป็นคะแนนที่ได้จากการประเมินการรับรู้ของผูร้ับบริการ  ผู้มาตดิต่อ  หรอืผูม้ีสว่นได้สว่นเสียของ

หนว่ยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจา้หน้าที่  โดยยึดหลัก

ตามมาตรฐาน  ขัน้ตอน  และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 

 



๔ 

 

ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงจะต้องให้ขอ้มูลเกี่ยวกับการด าเนินการ  การให้บริการของหนว่ยงาน  การรับ

บริการ  ผู้มาติดต่อ  หรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา  ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  ซึ่งสะท้อน

ถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม  และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่

เรียกรับเงนิ  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหนา้ที่ดว้ย  นอกจากนี ้ ยังประเมนิการ 

รับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนนิงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องค านงึถึงประโยชน์ของ

ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มกีารเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืกลุ่มบุคคล 

 (๖) ตัวชี้วัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๙๕.๘๖  

เป็นคะแนนที่ได้จากการประเมินการรับรู้ของผูร้ับบริการ  ผู้มาตดิต่อ  หรอืผูม้ีสว่นได้เสียของหน่วยงานต่อ

ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเผยแพรข่้อมูลของหน่วยงานในเรื่องตา่ง ๆ  ตอ่

สาธารณชน  ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  สามารถเข้าถึงได้งา่ย  และไม่ซับซ้อน  โดยข้อมูลที่เผยแพร่

จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่

สาธารณชนควรรับทราบ  รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผูร้ับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรอืผูม้ีสว่นได้เสีย  

สามารถส่งค าติชมหรอืความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน  การให้บริการ  ผู้มาติดต่อ  และมีการช้ีแจงใน

กรณีที่มขี้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน  นอกจากนี้  ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มา

ติดตอ่สามารถร้องเรียนการทุจรติของเจ้าหน้าที่ในหนว่ยงานด้วยซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผูร้ับบริการ  

ผูม้าติดตอ่  หรอืผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 (๗) ตัวชี้วัดท่ี ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๙๕.๑๗ 

เป็นคะแนนที่ได้จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหนว่ยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในหนว่ยงาน  การน าทรัพย์สินของราชการไปเป็นของ

ตนเองหรอืน าไปใช้สว่นตัว  และให้ผูอ้ื่น  และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สนิของราชการ  ทั้งการยืมโดย

บุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากรนอกหน่วยงานซึ่งหนว่ยงานจะต้องมกีระบวนการในการ

ขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้

ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  เพื่อเผยแพรใ่ห้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ  รวมไปถึง

หนว่ยงานจะต้องมกีารก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน 

(๘) ตัวชี้วัดท่ี ๘ การปรับปรุงการท างาน  คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๙๔.๖๗ 

เป็นคะแนนที่ได้จากการประเมินการรับรู้ของผูร้ับปริการ  ผู้มาตดิต่อ  หรอืผูม้ีสว่นได้เสียของหน่วยงานต่อ

การปรับปรุงระบบการท างาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงาน

ของเจา้หนา้ที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึน้  รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ด าเนนิงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึน้  โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรอื

ผูม้าติดตอ่  เข้ามามีสว่นรว่มในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความตอ้งการด้วย  

ทั้งนี ้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้ว  ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนนิงาน

ให้มคีวามโปร่งใสมากขึ้น 



๕ 

 

 ๓.๓  จุดท่ีต้องพัฒนา  (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ าที่สุดร้อยละ  ๘๘.๗๕)  จ านวน  ๑  ตัวชี้วัด 

(๑) ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล  คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๘๘.๗๕  เป็นคะแนนที่ได้ 

จากการประเมินการเผยแพร่ขอ้มูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของ

หนว่ยงานใหส้าธารณชนได้รับทราบ  ใน  ๕  ประเด็น  คือ  (๑)  ข้อมูลพืน้ฐาน  ได้แก่ ขอ้มูลพื้นฐาน   

ข่าวประชาสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์ขอ้มูล  (๒)  การบริหารงาน  ได้แก่  แผนด าเนินงาน  การ

ปฏิบัติงาน  และการให้บริการ   (๓)  การบริหารเงินงบประมาณ  ได้แก่  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี  และการจัดซื้อจัดจัดหาพัสดุ  (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่ นโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล  การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑ์การ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ  (๕)  การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานได้แก่  การจัดการ

เรื่องร้องเรียนการทุจริต  และการเปิดโอกาสให้เกิดการมี  ส่วนร่วม  ซึ่งการเผยแพร่ขอ้มูลในประเด็น

ข้างตน้แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนนิงานของหน่วยงาน 

    

๔.ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 จากเป้าหมาย  “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานและหนว่ยงานภาครัฐ 

(ITA)  ประจ าปี  ๒๕๖๔”  ที่ก าหนดให้หนว่ยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ  ๘๐  จะต้องเป็นผลคะแนน

ขึน้ไป  ภายในปี  ๒๕๖๕  พบว่า  ผลคะแนนการประเมินหนว่ยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

จาก  ๓  แบบวัด  คอื  แบบวัดการรับรู้ของผูม้ีสว่นได้เสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผูม้ีสว่นได้ส่วน

เสียภายนอก (EIT)  และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  จ านวนทั้งสิ้น  ๑๐  ตัวชีว้ัด  มีแบบ

วัดที่มคีะแนนผา่นเกณฑเ์ป้าหมาย  (๘๕  คะแนนขึน้ไป)  คือแบบ IIT  EIT  และ  OIT  ซึ่งสะท้อน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนา้ที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์สว่นรวมเป็น

หลักอย่างชัดเจน  และคุณภาพการใหบ้ริการประชาชนอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  สว่นแบบวัด

ที่มคีะแนนต่ า (ร้อยละ๘๘.๗๘) คอื  แบบวัด  OIT  จึงมีขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานให้มี

ผลการประเมินที่ดียิ่งขึน้ในปีถัดไป  ดังตอ่ไปนี ้ แบบวัด OIT  เป็นการเปิดเผยข้อมูลพืน้ฐานต่าง ๆ  ที่เป็น

ปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหนว่ยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง

และเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม  จึงควรด าเนนิการดังนี้   

(๑) การป้องกันการทุจริต  จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA  ก่อนจะศกึษา

และวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  จากนั้นจัดท า

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและ  ให้มกีารก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   

ทีส่ าคัญต้องมีการพัฒนาทักษะ  ความรู ้ ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซตข์องหน่วยงาน

ในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการตดิต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   

 

 



๖ 

 

(๒)  การเปิดเผยข้อมูล  เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  

ข้อมูลดา้นการบริหารงานทั่วไป  งบประมาณ  การจัดซื้อหรอืจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล  

รวมทั้งขา่วประชาสัมพันธ์  และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผูบ้ริหารและประชาชนทั่วไป  และการ

ให้บริการผ่านระบบ   e-service  โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูล

ได้โดยงา่ยทุกช่วงเวลา  ทั้งนี ้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน  URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 

๓ ประเด็นท่ีจะต้องแก้ไขและพัฒนาเน่ืองจากได้คะแนนต่ าสุด 

   ๕.๑  แบบวัด  OIT ตัวชี้วัดท่ี  ๙  ข้อมูล  คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๘๘.๗๘  เป็นการประเมนิการ

เผยแพร่ขอ้มูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน  เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้

สาธารณชนได้รับทราบ  ใน  ๕  ประเด็น  คือ  (๑)  ข้อมูลพืน้ฐาน  (๒)  การบริหารงาน  (๓)  การบริหาร

เงนิงบประมาณ  (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ  (๕)  การส่งเสริมความโปร่งใสใน

หนว่ยงาน  มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

ตัวชี้วัดย่อยที่  

๙.๑  ข้อมูล

พืน้ฐาน 

O๑ โครงสร้าง  100 

O๒ ข้อมูลผูบ้ริหาร ไม่พบข้อมูลช่องทางการ

ติดตอ่ของผูด้ ารงต าแหน่ง

ปลัดหรอืหรอืผูท้ี่ปฏิบัติแทน

ปลัดหรอืรักษาราชการแทน 

0 

O๓ อ านาจหน้าที่  100 

O๔ แผนยุทธศาสตรห์รือ

แผนพัฒนาหน่วยงาน 

 100 

O๕ ข้อมูลการติดต่อ  100 

O๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  100 

O๗ ข่าวประชาสัมพันธ์  100 

O๘ Q&A  100 

O๙ Social Network  100 

ตัวชี้วัดย่อยที่  

๙.๒  

การบริหารงาน  

O๑๐ แผนด าเนินประจ าปี  100 

O๑๑ รายงานการก าหนด

ติดตามการด าเนินงานประจ าปี 

รอบ ๖ เดือน 

 100 

O๑๒ รายงานผลการด าเนินงาน  100 



ประจ าปี 

O๑๓ คู่มอืหรอืมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

 100 

O๑๔ คู่มอืหรอืมาตรฐานการ

ให้บริการ 

 100 

O๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการ

ให้บริการ 

 100 

O๑๖ รายงานผลการส ารวจ

ความพึงพอในการให้บริการ 

 100 

O๑๗ E-Service  100 

ตัวชี้วัด ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

ตัวชี้วัดย่อยที่  

๙.๓  

การบริหารเงนิ

งบประมาณ 

O๑๘ แผนการใช้จา่ย

งบประมาณประจ าปี 

 100 

O๑๙ รายงานการก ากับติดตาม

การใชจ้่ายงบประมาณประจ า

รอบ  ๖  เดือน 

 100 

O๒๐ รายงานผลการใชจ้่าย

งบประมาณประจ าปี 

 100 

O๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจา้งหรอื

แผนการจัดหาพัสดุ 

 100 

O๒๒ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ

การจัดซือ้จัดจ้างหรอืการจัดหา

พัสดุ  

 100 

O๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจา้ง

หรอืการจัดหาพัสดุรายเดือน 

 100 

O๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัด

จา้งหรอืการจัดหาพัสดุประจ าปี 

 100 

ตัวชี้วัดย่อยที่  

๙.๔  

การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

O๒๕ นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 100 

O๒๖ หลักเกณฑก์ารบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 100 

O๒๗ หลักเกณฑก์ารบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

มีไมค่รบทั้ง๕ข้อขาด

หลักเกณฑ์การพัฒนา

0 
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บุคลากร 

O๒๘ รายงานผลการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

 100 

ตัวชี้วัดย่อยที ่ 

๙.๔๕ 

การส่งเสริมความ

โปร่งใส 

O๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต  

 100 

O๓๐ ช่องทางแจง้เรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ชอ่งทางการแจ้งเร่ืองท่ีแนบเป็น

Google form ไมส่ามารถระบไุดว้า่

ลิง้ค์ชอ่งทางการร้องเรียนทุจรติ

ดังกล่าวอยูส่่วนใดของหน้าเวป็

หลัก 

0 

O๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ  

 100 

O๓๒ ช่องทางการรับฟังความ

คิดเห็น 

 100 

O๓๓  การเปิดโอกาสใหเ้กิดการ

มีสว่นร่วม 

 100 

 

ผลการประเมินข้างต้น  ชี้ให้เห็นว่า  สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึน้  การเปิดเผยข้อมูล  

เน้นการเผยแพร่ขอ้มูลพืน้ฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  ขอ้มูลด้านการบริหารงานทั่วไป โดย

ต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรอืต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยงา่ย  ทุกช่วงเวลา  ทั้งนี้  ต้อง

เป็นการเข้าถึง URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  ประเด็นที่ควรมกีารเปิดเผยหรอืบริหารจัดการ

ให้ดียิ่งขึน้  เป็นการประเมินการเผยแพรข่้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน  เพื่อเปิดเผยข้อมูล

ต่าง ๆ  ของหนว่ยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน  ๓  ประเด็น  คอื  (๑) ข้อมูลผู้บริหาร (๒) หลักเกณฑ์

การบริหารและพัฒนาบุคคล  และ (๓)  ช่องทางการแจง้เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

ผลการประเมินข้างต้น  ชี้ให้เห็นว่า  สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึน้  คือ  การป้องกันการ

ทุจรติ  จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน  ITA  ก่อนจะศกึษาและวิเคราะห์ผลการประเมิน

ของปีที่ผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตาม

มาตรการภายในและใหม้ีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ที่ส าคัญ  ตอ้งมีการพัฒนา

ทักษะ  ความรู้ความสามารถของบุคลากรผูดู้แลเว็บไซต์ของหนว่ยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและ

มีการตดิต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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๙ 

 

ประเด็นท่ีควรมีการเปิดเผย  หรอืบริหารจัดการให้ดียิ่งข้ึน  ได้แก่ 

แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแจง้เรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานผา่นช่องทางออนไลน์โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไปเพื่อเป็นการคุ้มครอง

ข้อมูลของผูแ้จ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามข้อ O๒๙ ทั้งนีส้ามารถเข้าถึงหรือเชื่อมดยง

ไปยังชอ่งทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   

แสดงหลักเกณฑก์ารบริหารและทรัพยากรบุคคลที่ยังใชบ้ังคับในหนว่ยงานในปีที่รับการประเมิน

อย่างนอ้ยประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  การบรรจุและแต่งตัง้บุคลากร  การพัฒนา

บุคลากร  การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญก าลังใจ 

แสดงขอ้มูลของผูบ้ริหารสูงสุดหรอืหัวหน้าหน่วยงาน  และผู้ด ารงต าแหนง่ทางการบริหารของ

หนว่ยงานโดยควรแสดงอย่างนอ้ยประกอบด้วย  ช่ือ – สกุล  ต าแหน่ง  รูปถ่ายและช่องทางการติดต่อของ

ผูบ้ริหารแตล่ะคนให้ชัดเจน ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมอืงและ

ฝา่ยข้าราชการประจ า 

เพิ่มมาตรการไม่ให้บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชนน าทรัพย์สินของราชการไปใช้  โดยไม่ได้ขอ

อนุญาตอย่างถูกต้อง 

เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขน้ 

เปิดโอกาสใหผู้ร้ับบริการ  ผูม้าติดตอ่  หรอืผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเข้าไปมีสว่นร่วมในการปรับปรุง

พัฒนาการด าเนินงาน/การใหบ้ริการของหนว่ยงานให้ดีขึน้ 

ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรอืข้อมูลสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 

เพิ่มช่องทางการรับฟังค าติชมหรอืความคิดเห็นเกี่ยวกับ  การด าเนินงาน / การให้บริการเพิ่มขึน้ 

ส่งเสริมการเผยแพรข่้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงงา่ย  ไม่ซับซ้อน  และเพิ่มช่องทางที่หลากหลาย

มากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

๖. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน  และการเปิดเผยข้อมูลใหด้ีขึ้น 

 

มาตรการ ขั้นตอนหรอืวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

ก าหนดมาตรฐานทาง

จรยิธรรมของข้าราชการ 

จัดท าประมวลจรยิธรรม

ของขา้ราชการ 

 

ส านักปลัด รายงานความก้าวหน้า

และสรุปผลใหผู้บ้ริหาร

ทราบ 

 ก าหนดแนวทางปฏิบัติการ

จัดการเรื่องร้องเรียนการ

ทุจรติ 

 

จัดท าคู่มอืการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต 

 

ส านักปลัด 

ก าหนดนโยบายคุณธรรม

และความโปร่งใสเพื่อเป็น

มาตรฐาน  แนวทางปฏิบัติ

และค่านิยมส าหรับ

ข้าราชการและบุคลากรของ

หนว่ยงาน 

 

จัดท าประกาศนโยบาย

คุณธรรมและความโปร่งใส 

 

ส านักปลัด 

การแสดงเจตจ านงสุจรติ

เสริมสรา้งคุณธรรม  และ

ความโปร่งใสในการ

บริหารงาน 

 

จัดท าประกาศการแสดง

เจตจ านงสุจริตเสริมสร้าง

คุณธรรม  และความ

โปร่งใส 

 

ส านักปลัด 

ก าหนดมาตรการ  ระบบ

หรอืแนวทางในการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 

 

การประเมนิความเสี่ยงการ

ทุจรติ 

 

ส านักปลัด 

ก าหนดมาตรการการ

ป้องกันการรับสินบน 

จัดท าประกาศมาตรการ

ป้องกันการรับสินบน 

 

ส านักปลัด 

 


