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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หลักการประเมิน 
 แนวคิด "Open to  Transparency" ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการประเมิน ITA ที่มา
จาก "เปิด" ๒ ประการ คือ "เปิดเผยข้อมูล" ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานได้ และ "เปิดโอกาส" ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความ
คิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ "เปิด" ทั้ง 6 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริม ให้
หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน 
 ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองในต้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐมีการ
ด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
(๕๘ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ 
การต่อต้านการทจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ต่อไป 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย ๓ เครื่องมือ ดังนี้ 
 ๑ .  แบบวั ดการรั บรู้ ของผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภาย ใน  ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเองใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrityand Transparensy 
Assessment : EIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่
ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ 
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
 ๓. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIl 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่ มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุบRL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่ง
ที่ยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากของ
หน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย ๕ 
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การ
ด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)  



 
หลักเกณฑ์การประเมินผล 
๑. การประมวลผลคะแนน 
การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 
 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 
คะแนนข้อค าถาม คะแนน เฉลี่ ย ของข้ อ

ค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนน เฉลี่ ย ของข้ อ
ค าถามจากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ ย ขอ งทุ ก
ตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ คะแนนเฉลี่ ย ขอ งทุ ก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ ย ขอ งทุ ก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ ย ขอ งทุ ก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน  าหนัก 

 
 ๒. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี ๒ ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 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 
00.00 - 49.99 F 

 
 ๓. ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.
2561-2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ.2561-2580) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
  



 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ คะแนนภาพรวมหน่วยงาน อปท. ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ์ : 94.79 คะแนน ระดับผลการประเมิน A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
  ๑.) องค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ A (94.79 คะแนน) ซึ่งเพ่ิมขึ้น 
จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ B (81.18 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ  
....................(13.615 คะแนน) 

  



 

  ๒) สรุปผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 
ดังนี้ 

 เครื่องมือ ตัวชี วัด 2564 2565 การเปลี่ยนแปลง 
IIT 1. การปฏิบัติหน้าที่ 96.29 99.29 เพ่ิมข้ึน 

2. การใช้งบประมาณ 94.82 98.73 เพ่ิมข้ึน 
3.การใช้อ านาจ 93.88 98.47 เพ่ิมข้ึน 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 93.79 98.29 เพ่ิมข้ึน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.53 97.70 เพ่ิมข้ึน 

EIT 6. คุณภาพการด าเนินงาน 93.48 97.23 เพ่ิมข้ึน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.46 96.62 เพ่ิมข้ึน 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 92.86 93.75 เพ่ิมข้ึน 

OIT 9. การเปิดเผยข้อมูล 86.28 89.64 เพ่ิมข้ึน 
10. การป้องกันการทุจริต 37.50 85.67 เพ่ิมข้ึน 

คะแนนเฉลี่ย 81.18 94.79 เพ่ิมข้ึน 
ระดับการประเมิน B A  

 

  3) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ ....การปฏิบัติหน้าที่..... 
   3.1 ตัวชี้วัดที่ 1 
  4)  จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน และได้รับคะแนนมากกว่า 80 คะแนน คือ 
   4.1 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
   4.2 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
   4.3 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
   4.4 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
   4.5 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   4.6 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
   4.7 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
   4.8 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
   4.9 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
   4.10  ตัวชี้วัดที่ 9 การป้องกันการทุจริต 
 

  5) จุดอ่อน :  ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน แต่มีค่าคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน คือ 
    - ไม่มี – 
  6) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง คือ 
    - ไม่มี – 
  



 

  6) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน แต่มีค่าคะแนนน้อยกว่า 95 คะแนน คือ 
   ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  ได้คะแนน  93.75  คะแนน 
   ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล    ได้คะแนน  89.64  คะแนน 
   ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต    ได้คะแนน  85.67  คะแนน 
 2. ประเด็นที่ควรพัฒนา 
 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเฉลี่ยต ากว่า  95  คะแนน  มี  ๓  ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  2.1 ตัวชี วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การ
บริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และ การให้บริการ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น  ่ ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน  โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ  9๕  จ านวน 2  ข้อ ดังนี้ 
 ๒.1.1 ตัวชี้วัดที่ 9.2 การการบริหารงานงบประมาณ  การด าเนินงาน  ข้อ o12 ได้คะแนน  0  
คะแนน จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี   มีข้อมูล
รายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564  การแสดงผลการ
ด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไม่มีรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน ผล
การด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และข้อเสนอแนะ 
 2.1.2 ตัวชี้วัดที่ 9.2 การการบริหารงานงบประมาณ  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน  ข้อ O23 ได้คะแนน  0  คะแนน จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน   แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผล
ที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้นเป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มี
ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565  ไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบ เนื่องจากข้อมูลการ
จัดจัดจ้างในเดือนมกราคม 2565 ปรากฏข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนธันวาคม 2564 แทน 
  



 
 2.2 ตัวชี วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด า เนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกัน การทุจริต ได้แก่ นโยบายไม่รับ
ของขวัญ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต และแผนปฏิบัติการ  ป้องกันการทุจริต และ (2) 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ มาตรการเสริมสร้างมาตรฐาน  ทางจริยธรรม มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน ประเด็นข้างต้นแสดงถึงการ
ให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน เพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใส  ภายในหน่วยงาน และมี
การก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ  9๕  จ านวน 1  
ข้อ ดังนี้ 
 2.2.1  ตัวชี้วัดที่  10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ข้อ O38  ได้คะแนน  0  
คะแนน จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม  แสดงถึง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
มีจิตส านึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   เป็นการด าเนินการที่
หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเอง  เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565  กิจกรรม/งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา ไม่สามารถใช้ตอบได้ เพราะไม่ใช่กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ จึงไม่ได้คะแนน 
 

 ๓.ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 3.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( IIT) ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ  95.45  อยู่ในระดับ AA  ซึ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นใน การด าเนินงาน
ที่โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เป็นการมุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล 
บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นที่เป็นความเสี่ยง
ต่อการรับสินบน มีการจัดท างบประมาณท่ีโปร่งใส มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง ตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนไปจาก
วัตถุประสงค์ หน่วยงานควรต้องจัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ ประกาศให้บุคลากรทราบ
ถึงนโยบายการไม่น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มีการ จัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและ ภายนอกหน่วยงานได้รับทราบให้ชัดเจน สร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ จัดให้มีช่องทาง เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอัน
ควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนข้อมูลของ ผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 
 3.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (EIT) ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ  95.86  อยู่ในระดับ AA  ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการ ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดตามหลักมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้
ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์พวกพ้องอยู่
เหนือ ผลประโยชน์สาธารณะ แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานต้องมีการเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาและมีแนวทางในการให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใสโดยเฉพาะต้อง
มีประกาศไม่เรียกร้องผลประโยชน์อ่ืนใดในการปฏิบัติหน้าที่มีมาตรการโดยการจัดท าประกาศการไม่เรียกร้อง
และผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงมีข้ันตอนการติดต่อหรือมารับบริการของประชาชน  



หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ถูกต้องและชัดเจน นอกจากนี้ควรพัฒนาการด า เนินงาน การให้บริการของ 
หน่วยงานโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานการบริการ ให้
เกิดความโปร่งใสปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 
 3.3 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (OIT) ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ  87.65  อยู่ในระดับ  A  เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะ
บน เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปราม
การ ทุจริตโดยมรมาตรการที่เป็นรูปธรรม และหน่วยงานต้องมีการปรับปรุงในส่วนการเผยแพร่ข้อมูลในหัวข้อ
หรือ ต าแหน่งที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและสืบค้นได้โดยง่าย พร้อมทั้งต้องจัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับ
การ ประเมิน ITA และวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมา เพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
จากนั้น จัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมและ ที่ส าคัญ จะต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในการ ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

ประเด็นที่ควรเปิดเผยประกอบด้วย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ น ได้แก่ 
  - ควรมีนโยบายด้านความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนด าเนินงานประจ าปีของหน่วยงานมาก
ขึ้นและหลายช่องทาง   
  - ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของ 
ราชการที่ถูกต้อง 
  - ส่งเสริมหรือสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลผ่านเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน 
 

4.มาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 

มาตรการ ขั นตอนหรือวิธีการ การก ากับติดตาม 
๑) ให้ความรู้ เ รื่ อง  การประเมิน
คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ 
 

รณรงค์ ให้ ความรู้ เ รื่ อ งการประ เมิน
คุณธรรมและ  ความ โปร่ ง ใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ หรือสื่อสารสนเทศ ของ
หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรายงาน 
ความก้าวหน้า ทุก 6 เดือน 

2) ควรมีนโยบายดา้นความโปร่งใส
ในการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง 

ด้านความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง ควรใช้เว็ปไซด์ของหน่วยงานใน
การด า เนินการ เป็นหลัก  ซึ่ ง จะ เป็น 
แ น วท า งที่ ดี ที่ สุ ด  เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ก า ร
ด าเนินงานในด้านการ ทุจริต : กองคลัง 

 
 
 

/มาตรการ 
  



 

มาตรการ ขั นตอนหรือวิธีการ การก ากับติดตาม 
3) การด าเนินงาน -จั ดท า ขั้ น ตอนและ ระยะ เ วล า ก า ร

ปฏิบัติงาน/การ ให้บริการอย่างชัดเจน 
 –ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก ใ ห้ แ ก่ พนั ก ง า น ใน
หน่วยงาน 
 -ให้บริการต่อผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ  
-ให้ข้อมูลผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ
อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล 
: ทุกหน่วยงาน 

หน่ ว ย ง านที่ รั บ ผิ ด ชอบร าย ง าน 
ความก้าวหน้าและ  สรุปผลทุกหก
เดือนหรือสิ้นปีงบประมาณ 

4) การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน
ควร รับทราบอย่างชัดเจน การเผยแพร่
ข้อมูลเข้าถึงได้  ง่ายไม่ซับซ้อน และมี
ช่องทางหลากหลาย สร้างการ รับรู้ให้ผู้มา
ติดต่อหรือ ผู้รับบริการสามารถแสดง 

ความคิดเห็น ติชม ร้องเรียนต่อการทุจริต
ของ เ จ้ าหน้ าที่ ใ นหน่ วย งาน ได้ :  ทุก
หน่วยงาน 

 


