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ค ำน ำ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment : ITA ) มีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงตนเองในด้านความโปร่งใส
เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม
เป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580 ) 

 รายงานฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA ) ในรอบปีที่ผ่าน
มา (ปี 2564 ) ประกอบด้วย ประโนข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการ
จัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะสามารถยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้อนถึงภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงาน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI 
) ของประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกลในกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้
ให้กับหน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and transparency Assessment : ITA ) 
ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment : ITA ) ได้ถูกก ำหนดให้เป็นกลยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
ทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564 ) ซึ่งเครื่องมือดังกล่ำว ถือได้ว่ำเป็นมำตรฐำนป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
และมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำน
ภำครัฐ มีกำรด ำเนินงำนที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นส ำคัญ และลดโอกำสที่จะเกิดกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ ส่งผลให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด
ไว้ในแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561- 
2580) 

 เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and transparency 
Assessment : ITA ) ในปี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน  จึงได้
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐในปีที่ผ่ำนมำ  (ปี 
2564 ) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดี
ขึ้น แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่แนวทำงกำรปฏิบัติของหน่วยงำนตลอดถึงข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำ
มำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาเนิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   

 จำกผลกำรประเมินและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ    ประจ ำปีงบประมำณ  
2564  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน  พบว่ำมีผลคะนนเฉลี่ยร้อยละ  70.07  ระดับผลกำรประเมินอยู่
ในระดับ  C  ผลกำรประเมินแบ่งตำมตัวชี้วัด  พบว่ำตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ตัวชี้วัดที่  1  คุณภำพ
กำรด ำเนิน  มีระดับคะแนน  84.86  ส่วนตัวชี้วัดที่มีระดับคะแนนต่ ำที่สุด  คือ  ตัวชี้วัดที่  10  กำรป้องกันกำร
ทุจริต  มีระดับคะแนน  37.50    รำยละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ ตัวช้ีวัด ชนิดการประเมิน คะแนน 

1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ IIT 84.86 

2 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร IIT 84.82 

3 คุณภำพกำรด ำเนินงำน IIT 84.10 

4 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน IIT 81.30 

5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต IIT 77.42 

6 กำรใช้อ ำนำจ EIT 75.97 

7 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร EIT 70.20 

8 กำรใช้งบประมำณ EIT 69.48 

9 กำรเปิดเผยข้อมูล OIT 66.75 

10 กำรป้องกันกำรทุจริต OIT 37.50 

ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 70.07 

 

หมายเหตุ      IIE          คือ  แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
        EIT คือ  แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
        OIT คือ  แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
2.  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

 จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ประจ ำปี  
2564  จำก  3  แบบวัด  คือ  แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT)  แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT)  และแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ  (OIT)  จ ำนวนทั้งสิ้น  10  ตัวชี้วัด  ผล
กำรประเมินแบบไม่มีแบบวัดใดผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย  (85  คะแนนขึ้นไป)  ซึ่งเห็นว่ำมีประเด็นเร่งด่วนที่ทุก
ส่วนงำนจะต้องให้ควำมส ำคัญ  ในกำรขับเคลื่อนแก้ไขบกพร่อง  จุดอ่อนที่ต้องพัฒนำ  เพ่ือเป็ นแนวทำงกำร
ส่งเสริมพัฒนำคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนให้ดีขึ้น  โดยใช้ประโยชน์จำกเกณฑ์กำรประเมิน
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (ITA)    ดังต่อไปนี้ 



 2.1 จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา  (ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  85.00  )  
มีทั้งหมด  10  ตัวช้ีวัด  ดังนี้ 

1)  ตัวชี้วัดที่  1  คุณภำพกำรด ำเนินงำน  โดยรวมได้คะแนนร้อยละ  84.86  เป็นคะแนน 
จำกตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงำนต่อกำรคุณภำพกำรด ำเนินงำน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่  โดยยึด
หลักตำมมำตรฐำนขั้นตอน และระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด  และจะต้องเป็นไปย่ำงเท่ำเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ  รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนแก่ผู้รับบริกำร  ผู้มำ
ติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงตรงไปตรงมำไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

3)  ตัวชี้วัดที่  2  ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  โดยรวมได้คะแนนร้อยละ  84.82  เป็นคะแนน 
จำกตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร  ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงำนต่อประสิทธิภำพกำรสื่อสำรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำง  ๆ  
ต่อสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย  สำมำรเข้ำถึงได้ง่ำยและไม่ซับซ้อน  โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและข้อมูลสำธำรณชนควร
รับทรำบ  รวมถึงกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถส่วนค ำติชมหรือ
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรและมีกำรชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่ำงชัดเจน  
นอกจำกนี้  ยังประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรจัดให้มีช่องทำงผู้มำติดต่อสำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่
ในหน่วยงำนด้วย 

3)  ตัวชี้วัดที่  3  กำรปฏิบัติหน้ำที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ  84.81  เป็นคะแนน 
จำกตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
อ่ืนในหน่วยงำนของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ  โดยยึดหลักตำมมำตรฐำนมีควำมโปร่งใส  
ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด  และจะต้องเป็นไปอย่ำ งเท่ำ
เทียมกันไม่ว่ำจะเป็นผู้มำติดต่อทั่วไปหรือผู้มำติดต่อที่รู้จักกันเป็นกำรส่วนตัว  รวมไปถึงกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
มุ่งม่ันเต็มควำมสำมำรถและมีควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำที่รับผิดชอบ 
  4)  ตัวชี้วัดที่ 4  กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  โดยรวมได้คะนนเท่ำกับร้อยละ  81.30  เป็น
คะแนนจำกตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรประเมินรับรู้ของผู้รับบริกำร  ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงำนต่อกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน  ทั้งกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ใน
กำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  โดยควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มำ
ติดต่อเข้ำมำมีส่วนรวมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้วย 
  5)  ตัวชี้วัดที่  5  กำรเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะนนเท่ำกับร้อยละ  77.42  เป็นคะนนจำก
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  เพ่ือ
เปิดเผยข้อมูลต่ำง  ๆ  ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบใน  5  ประเด็นคือ  (1)  ข้อมูลพ้ืนฐำน  ได้แก่  
ข้อมูลพื้นฐำน  ข่ำวประชำสัมพันธ์  และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2)  กำรบริหำรงำน  ได้แก่  แผนกำรด ำเนินงำน  



กำรปฏิบัติงำน  และกำรให้บริกำร  (3)  กำรบริหำรเงินงบประมำณ  ได้แก่  แผนกำรใช้จ่ำย  งบประมำณ
ประจ ำปี  และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ  (4)  กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  ได้แก่  
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและหลักเกณฑ์
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  และ  (5)  กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน  ได้แก่  กำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียน  กำรทุจริต  และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม  ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้น
แสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
  6)  ตัวชี้วัดที่  6  กำรใช้อ ำนำจ  ท ำงำน  โดยรวมได้คะนนเท่ำกับร้อยละ  75.91  เป็น
คะแนนจำกตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรประเมินรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้อ ำนำจของ
ผู้บังคับบัญชำของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมอบหมำยงำน  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  กำร
คัดเลือกบุคลำกรเพ่ือให้มีสิทธิประโยชน์ต่ำง  ๆ  ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  รวมไปถึง
กำรใช้อ ำนำจสั่งกำรให้ผู้ใต้บังคับบัญชำท ำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชำหรือท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
  7)  ตัวชี้วัดที่  7  กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร โดยรวมได้คะนนเท่ำกับร้อยละ  70.20  เป็น
คะแนนจำกตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรประเมินรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำร  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลำกรภำยในในกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำน
ไปเป็นของตนเองหรือน ำไปให้ผู้อ่ืน  และพฤติกรรมในกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร  ทั้งกำรยืมโดยบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนและกำรยืมโดยบุคลำกรภำยนอกหน่วยงำน ซึ่งหน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรในกำรขอ
อนุญำตที่ชัดเจนและสะดวก  นอกจำกนี้  หน่วยงำนจะต้องมีกำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำรที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลกรภำยในได้รับทรำบและน ำไปปฏิบัติ 

8)  ตัวชี้วัดที่  8  กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  โดยรวมได้คะนนเท่ำกบัร้อยละ  69.48  เป็น 
คะแนนจำกตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรประเมินรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริตของหน่วยงำน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
อย่ำงจริงจัง  โดยหน่วยงำนจะต้องทบทวนนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มี
ประสิทธิภำพและจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำมปรำบกำรทุจริตของหน่วยงำน  เพ่ือให้เกิดกำรแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

9)  ตัวชี้วัดที่ 9  กำรใช้งบประมำณ  โดยรวมได้คะนนเท่ำกับร้อยละ  66.75  เป็นคะแนน 
จำกตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรประเมินรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรด ำเนินกำรต่ำง  ๆ  ของ
หน่วยงำนของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ  นับตั้งแต่กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีและเผยแพร่อย่ำงโปร่งใสไปจนถึงลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำง
คุ้มค่ำ  เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกร
ภำยในเรื่องต่ำง  ๆ  เช่น  ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  หรือค่ำเดนทำง ฯลฯ  ตลอดจนกระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุด้วย  นอกจำกนี้  ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมี
ส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนตนเองได้ 
 



10)  ตัวชี้วัดที่  10  กำรป้องกำรทุจริต  โดยรวมได้คะนนเท่ำกับร้อยละ  37.50  เป็น 
คะแนนจำกตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  
เพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำง  ๆ  ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบใน  2  ประเด็น  คือ (1)  กำร
ด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรมุจริต  ได้แก่  เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริกำร กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือกำรป้องกัน
กำรทุจริต  กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร  และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  และ (2)  มำตรกำรภำยใน
เพ่ือป้องกันกำรทุจริต  ได้แก่  มำตรกำรภำยในเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต  ซึ่งกำรเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงกำรให้ควำมส ำคัญต่อผลกำรประเมินเพ่ือน ำไปสู่ กำรจัดท ำมำตรกำรควำม
โปร่งใสภำยในหน่วยงำนและมีกำรก ำกับติดตำมกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

3.  ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
 3.1  ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT)   
  แบบวัด  IIT  เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่  กำรใช้
จ่ำยงบประมำณและทรัพย์สินของทำงรำชกำร  โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักกำร
ทีส่วนร่วมของประชำชน  จึงควรด ำเนินกำรพัฒนำให้ดีขึ้น  ดังนี้ 

1)  ตัวชี้วัดที่  1  กำรปฏิบัติหน้ำที่  จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน  ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบในกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน  สร้ำงระบบกำรประเมินประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของผู้มำติดต่อรับ
บริกำร  ณ  จุดให้บริกำรได้โดยง่ำย  สะดวกและเป็นไปตำมหลักกำรปกปิดควำมลับของผู้ให้ข้อมูล  รวมทั้ง
ก ำหนดมำตรกำรบริหำรงำนบุคคลและกำรพิจำรณำให้คุณ  ให้โทษ  ตำมหลักคุณธรรมและควำมสำมำรถ 

2)  ตัวชี้วัดที่  2  กำรใช้งบประมำณ  จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ   
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ  รวมถึงกระบวนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโดยเปิดเผยและพร้อมรับ
กำรตรวจสอบจำกทุกภำคส่วน  ตลอดจนกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3)  ตัวชี้วัดที่  3  กำรใช้อ ำนำจของผู้บริหำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  จัดท ำรำยละเอียด 
ของต ำแหน่ง  และเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนและเปิดเผย  รวมทั้งกำรเปิดรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

4)  ตัวชี้วัดที่  4  กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร  จัดท ำคู่มือและระเบียบกำรใช้ทรัพย์สิน 
ของกำรสร้ำงระบบกำรก ำกับดูแลและติดตำมตรวจสอบกำรยืม-คืน  และกำรลงโทษอย่ำงเคร่งครัด 

5)  ตัวชี้วัดที่  5  กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  มุ่งเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนเพ่ือ 
ประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม  มีจิตสำธำรณะและพร้อมให้บริกำรประชำชนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  โดย
จัดท ำมำตรกำรกำรป้องกันและมีระบบติดตำมตรวจสอบพฤติกรรมกำรทุจริตอย่ำงชัดเจนและเปิดเผย  รวมทั้ง
กำรเปิดให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรติดตำมตรวจสอบกำรท ำงำนของหน่วยงำนได้
โดยง่ำยและสะดวก 

 



 3.2  ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT)   
  แบบวัด  EIT  เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้บริกำรที่มีต่อคุณภำพและมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ  จึงควรด ำเนินกำรพัฒนำให้ดีขึ้นดังนี้ 

1)  ตัวชี้วัดที่  6  คุณภำพกำรด ำเนินงำน  ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนกำร 
ให้บริกำรงำนด้ำนต่ำง  ๆ  อย่ำงทั่วถึง  และส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมพัฒนำเพ่ิมพูนทักษะและควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

2)  ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบน 
เว็บไซต์หลักของหน่วยงำนให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล  และมีกำรปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลสำรกันอย่ำง
ชัดเจนและต่อเนื่อง 

3)  ตัวชี้วัดที่  8  กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  สร้ำงกระบวนกำรปรึกษำหำรือระหว่ำง 
ผู้บริหำรและบุคลำกรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ  และส่งเสริมให้
ผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำและปรับปรุง
คุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรได้โดยสะดวก 
 3.3  ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT)   
  แบบวัด  OIT  เป็นกำรเปิดเผยข้อมูลพื้นฐำนต่ำง  ๆ  ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงำนสู่สำธำรณะ
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์และง่ำยต่อกำรเข้ำถึง  และแสดง เจตนำรมณ์ในกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตโดยมีมำตรกำรที่เป็นรูปธรรม  จึงควรด ำเนินกำรพัฒนำให้ดีขึ้นดังนี้ 

1)  ตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล  เน้นกำรเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
ประกอบด้วยข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป  งบประมำณ  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุและกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล  รวมทั้งข่ำวประชำสัมพันธ์และมีช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป  
และกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ  E-Sevice  โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต ำแหน่งที่สำมำรถเข้ำถึงและสืบค้น
ข้อมูลได้โดยง่ำยทุกช่วงเวลำ  ทั้งนี้  ต้องเป็นกำรเข้ำผ่ำนถึง  URL  บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนโดยตรง 

2)  ตัวชี้วัดที่  10  กำรป้องกันกำรทุจริต  จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรประเมิน   
ITA  ก่อนจะศึกษำและวิเครำะห์ผลกำรประเมินของปีที่ผ่ำนมำเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำ  
จำกนั้นจัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรภำยในและให้มีกำรก ำกับติดตำมกำรน ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรมที่ส ำคัญ  ต้องมีกำรพัฒนำทักษะ  ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงำนใน
กำรปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

 

 

 

 



4.  มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
  จำกกำรประชุมคณะท ำงำนเพ่ือสนับสนุนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน  ประจ ำปีงบประมำณ  2565  ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและกำร
ป้องกันกำรทุจริต   
  คณะท ำงำนฯ  ได้ร่วมกันพิจำรณำ  เพ่ือก ำหนดมำตรกำรในกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน  ดังนี้ 

ประเภท/ประเด็น
ตัวช้ีวัดที่

บกพร่อง/แก้ไข/
ปรับปรุง 

มาตรการ/
แนวทาง/
โครงการ/

กิจกรรม/งาน 

วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา การติดตาม
ผล 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) 

ตัวช้ีวัดที่  4  การ
ใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

เสริมควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจถึง
วิธีกำรขอยืมใช้
ทรัพย์สินของ
รำชกำร 

-จัดประชุมพนักงำนส่วน
ต ำบลและพนักงำนจ้ำง
ทุกคน เพ่ือทรำบแนวทำง
ปฏิบัติในกำรยืมใช้
ทรัพย์สินของรำชกำร 

-จัดท ำคู่มือแนวปฏิบัติใน
กำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำร 
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-รำยงำน
กำรประชุม
แนวทำงใน
กำรยืมใช้
ทรัพย์สิน
ของทำง
รำชกำร 

-คู่มือ
แนวทำง
ปฏิบัติใน
กำรใช้
ทรัพย์สิน
ของรำชกำร 

 

 

 

 

 



ประเภท/ประเด็น
ตัวช้ีวัดที่

บกพร่อง/แก้ไข/
ปรับปรุง 

มาตรการ/
แนวทาง/
โครงการ/

กิจกรรม/งาน 

วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา การติดตาม
ผล 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT) 

ตัวช้ีวัดที่  7  
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

งำนประชำสัมพันธ์
ช่องทำงให้ผู้มำ
ติดต่อร้องเรียน
ของเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำนและ
ช่องทำงกำรรับฟัง
ค ำติชมหรือควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำน/
กำรให้บริกำร 

-จัดท ำหนังสือ
ประชำสัมพันธ์ในแต่ละ
หมู่บ้ำน  เพื่อให้
ประชำชนทรำบถึง
ช่องทำงดังกล่ำว 

-จัดท ำแผ่น
ประชำสัมพันธ์ เพ่ือน ำไป
ติดตำมร้ำนค้ำภำยใน
พ้ืนที่ 
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-บันทึก
รำยงำนกำร
ด ำเนินงำน
เสนอนำยก 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT) 

ตัวช้ีวัดที่  8  การ
ปรับปรุงการ
ท างาน 

งำนกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ใน
กำรด ำเนินงำนท ำ
ให้ผู้รับมำบริกำร
ได้รับสะดวก  ไม่
ต้องเดินทำงมำที่  
อบต. 

-จัดท ำระบบกำร
ให้บริกำร  E-Service 
เพ่ิมเติมทำงเว็บไซต์ 
อบต.  จ ำนวน  2  งำน
บริกำร  คือ 

 -ขอรับกำรสนับสนุนเพ่ือ
กำรอุปโภค-บริโภค 

- แจ้งซ่อมไฟฟ้ำ
สำธำรณะ 
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-บันทึก
รำยงำนผล
กำรจัดท ำ
ระบบกำร
ให้บริกำร E-
Service 
ทำงเว็บไซต์ 
อบต.เสนอ
นำยก อบต.  

 

 

 



ประเภท/ประเด็น
ตัวช้ีวัดที่

บกพร่อง/แก้ไข/
ปรับปรุง 

มาตรการ/
แนวทาง/
โครงการ/

กิจกรรม/งาน 

วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา การติดตาม
ผล 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT) 

ตัวช้ีวัดที่  9   
การเปิดเผยข้อมูล 

 

ตัวช้ีวัดที่  10  
การป้องกันการ
ทุจริต 

ก ำชับเจ้ำหน้ำที่
กำรมอบหมำยงำน
ตำมตัวชี้วัด 

-จัดท ำบันทึกข้อควำม
รำยงำนมอบหมำยหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบในแต่ละ
หัวข้อตำมตัวชี้วัดของกำร
ประเมิน  ITA  ประจ ำปี
งบประมำณ  2565 
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-บันทึก
ข้อควำม
รำยงำน
มอบหมำย
หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ
ในแต่ละ
หัวข้อ
ตัวชี้วัดของ
กำรปะเมิน 
ITA 
ประจ ำปี
งบประมำณ 
2565 พร้อม
ให้เจ้ำหน้ำที่
เซ็นต์
รับทรำบ 
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