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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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.๒๕๖๔ ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองในต้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐมีการ
ด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
(๕๘ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ 
การต่อต้านการทจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ต่อไป 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 เคร่ืองมือในการประเมินประกอบด้วย ๓ เคร่ืองมือ ดังนี้ 
 ๑. แบบวัดการรับ รู้ของผู้ มีส่ วนได้ส่ วน เสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเองใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจตัวชี้วัดการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrityand Transparensy 
Assessment : EIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ 
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
 ๓. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIl 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่ มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุบRL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่
แหล่งที่ยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้ วัด ได้แก่ ตัวชี้ วัดการเปิดเผยข้อมูล
(ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ 
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต)  



 
หลักเกณฑ์การประเมินผล 
๑. การประมวลผลคะแนน 
การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 
 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 
คะแนนข้อค าถาม คะแนน เฉลี่ ย ขอ งข้ อ

ค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนน เฉลี่ ย ขอ งข้ 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.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  
คะแนนภาพรวมหน่วยงาน อปท. ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ : 81.1๘ คะแนน ระดับผลการ
ประเมิน B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
  ๑.) องค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ B (๘๑.๑๘ คะแนน) ซึ่ง
เพ่ิมข้ึน จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ F (๔๔.๘๓ คะแนน) คิดเป็นร้อยละ  
....................(36.35 คะแนน) 

  



 

  ๒) สรุปผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.
2563) ดังนี้ 

 เครื่องมือ ตัวชี วัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 
IIT 1. การปฏิบัติหน้าที่ 84.34 96.29 เพ่ิมข้ึน 

2. การใช้งบประมาณ 82.14 94.82 เพ่ิมข้ึน 
3.การใช้อ านาจ 77.53 93.88 เพ่ิมข้ึน 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 75.69 93.79 เพ่ิมข้ึน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 7086 93.53 เพ่ิมข้ึน 

EIT 6. คุณภาพการด าเนินงาน 68.31 93.48 เพ่ิมข้ึน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 66.07 93.46 เพ่ิมข้ึน 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 65.29 92.86 เพ่ิมข้ึน 

OIT 9. การเปิดเผยข้อมูล 0.00 86.28 เพ่ิมข้ึน 
10. การป้องกันการทุจริต 0.00 37.50 เพ่ิมข้ึน 

คะแนนเฉลี่ย 44.83 81.18  
ระดับการประเมิน F B  

 

  3) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ ....การปฏิบัติหน้าที่..... 
   3.1 ตัวชี้วัดที่ 1 
  4)  จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมขึ้น 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 
 

  5) จุดอ่อน :  ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน แต่มีค่าคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน คือ 
   5.1 ตัวชี้วัดที่ 10 
  6) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง คือ 
   - ไม่มี – 
  



 
 2. ประเด็นที่ควรพัฒนา 
 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 8๕  จ านวน  9  ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 2.1 ตัวชี วัดการใช้อ านาจ  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา ของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา
หรือท าในสิงที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซง
จากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ า
กว่าร้อยละ  ๘๕  จ านวน 1  ข้อ ดังนี้ 
 ๒.๑.1 ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ข้อ I15 ได้คะแนน  84.64  คะแนน จากคะแนนเต็ม  100  
คะแนน  ประเด็นการประเมินผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืน ในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน หรือด าเนินการตามขันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน  

 2.2 ตัวชี วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และ การให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ 
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ  การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ  ตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริม ความโปร่งใสใน
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิด  การมีส่วน
ร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงาน ของ
หน่วยงาน 

 2.2.1 ตัวชี้วัดการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  ข้อ 09  ได้คะแนน  0  คะแนน จากคะแนนเต็ม  100  
คะแนน ประเด็นการประเมินเป็นการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงของ Social Network เนื่องจาก URL ที่น ามา
ตอบไม่แสดงการเชื่อมโยงจากเว็ปไซต์หลัก 

 ๒.2.2 ตัวชี้วัดการบริหารงาน  ข้อ o16 ได้คะแนน  0  คะแนน จากคะแนนเต็ม  100  
คะแนน  ประเด็นการประเมินเป็นการให้บริการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีรายงานการส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ ที่เป็นปัจจุบัน การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตาม
กฎหมายของหน่วยงานส าหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้น
เผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน  



 

 2.2.3 ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ข้อ o 27  ได้คะแนน  0  คะแนน 
จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ประเด็นการประเมินการปรับปรุงข้อมูลการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่น ามาตอบไม่ครบถ้วนที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร, หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร,หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 

 2.2.4 ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส ข้อ o 33  ได้คะแนน  0  คะแนน จากคะแนนเต็ม  
100  คะแนน  ประเด็นการประเมินเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
เพ่ิมมากขึ้นโดยแสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน 

 2.2.5 ตัวชี้วัดการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ข้อ o36 ได้คะแนน  0  คะแนน จาก
คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ประเด็นการประเมินเป็นการประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจ าปี  โดยแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย  เหตุการณ์ความ
เสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการ และการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 2.2.6 ตัวชี้วัดตัวชี้วัดการด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  ข้อ o 37 ได้คะแนน  0  คะแนน 
จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ประเด็นการประเมินเป็นการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ โดยแสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานเป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือการ
ด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36 

 2.3 ตัวชี วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) 
การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกัน
การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญ ต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตาม การน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 2.3.1 ตัวชี้วัดมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ข้อ o 42 ได้คะแนน  0  คะแนน จาก
คะแนนเต็ม  100  คะแนน   ประเด็นการประเมินมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน โดยแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย  ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับ ผลการประเมินฯ มีการก าหนด



แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ หรือมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ 
อย่างน้อยประกอบด้วย การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ การ
ก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 

 2.3.2 ตัวชี้วัดมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ข้อ o 43 ได้คะแนน  0  คะแนน จาก
คะแนนเต็ม  100  คะแนน ประเด็นการประเมินการด าเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานโดยแสดงความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการตามมาตรการ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม  และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม 

 ๓.ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 3.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ  94.46  อยู่ในระดับ A  ซึ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นใน การด าเนินงาน
ที่โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เป็นการมุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล 
บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน  ประโยชน์อ่ืนที่เป็นความ
เสี่ยงต่อการรับสินบน มีการจัดท างบประมาณที่โปร่งใส มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง ตรงไปตรงมาไม่บิดเบือน
ไปจากวัตถุประสงค์ หน่วยงานควรต้องจัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ ประกาศให้
บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มีการ จัดท าประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและ  ภายนอกหน่วยงานได้
รับทราบให้ชัดเจน สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ จัดให้มีช่องทาง เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนข้อมูลของ  ผู้ร้องเรียนจะต้องถูก
เก็บรักษาไว้เป็นความลับ 
 3.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (EIT) ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ  93.26  อยู่ในระดับ A  ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการ ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดตามหลักมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการ
ให้ข้อมูลที ่ชัดเจนแก่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์พวกพ้อง
อยู่เหนือ ผลประโยชน์สาธารณะ แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานต้องมีการเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ประชาชน
หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาและมีแนวทางในการให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส
โดยเฉพาะ ต้องมีประกาศไม่เรียกร้องผลประโยชน์อ่ืนใดในการปฏิบัติหน้าที่ มีมาตรการโดยการจัดท าประกาศ
การไม่ เรียกร้องและผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงมีขั้นตอนการติดต่อหรือมารับบริการของผู้
ประชาชนหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ถูกต้องและชัดเจน นอกจากนี้ควรพัฒนาการด า เนินงาน การ
ให้บริการของ หน่วยงานโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงานการบริการ ให้เกิดความโปร่งใสปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 
  



 
 3.3 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (OIT) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ  61.89  อยู่ในระดับ  D  เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่
สาธารณะบน เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการ
ป้องปรามการ ทุจริตโดยมรมาตรการที่เป็นรูปธรรม และหน่วยงานต้องมีการปรับปรุงในส่วนการเผยแพร่ข้อมูล
ในหัวข้อหรือ ต าแหน่งที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและสืบค้นได้โดยง่าย พร้อมทั้งต้องจัดประชุมเตรียมความ
พร้อมเข้ารับการ ประเมิน ITA และวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมา เพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนา จากนั้น จัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและ ที่ส าคัญ จะต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในการ ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 

ประเด็นที่ควรเปิดเผยประกอบด้วย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ น ได้แก่ 
 -ส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงานส่วนต าบล ได้มีโอกาสพัฒนาตนด้านความรู้เร่ืองกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 -สร้างช่องทางติดต่อ/การขอรับบริการ/การแสดงความคิดเห็นรูปแบบออนไลน์ 
 -ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอกส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
 - แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การ 
พัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น โดยต้อง  
เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 - แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์  
สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยต้องเป็นการด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ 
หน่วยงาน  
 
 -ส่งเสริมหรือสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลผ่านเวปไซต์ของ
หน่วยงาน 
 

  



 

4.มาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มาตรการ วิธีการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ส่งเสริม สนับสนุน ให้
พนักงานส่วนต าบล ได้มี
โอกาสพัฒนาตนด้านความรู้
เรื่องกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 

๑.ส่งพนักงานสวนต าบลเข้ารับ
การฝึกอบรม 
๒.ให้ผู้รับบริการ ประเมินความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของ
พนักงาน ผู้ให้บริการ รายบุคคล 

1  ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 

หน่วยงานที ่รับผิดชอบรายงาน 
ความก้าวหน้า ทุก 6 เดือน 

ทุกส่วนราชการ 

2.สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้
มารับบริการ 

1.ให้พนักงานส่วนต าบลที่มีงาน
บริการสาธารณะส ารวจความพึง
พอใจประชาชนผู้มาใช้บริการ 
2.จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
3.สร้างช่องทางในการสื่อสารกับ
ประชาชนผ่านระบบออนไลน์ 
4.เผยแพร่ผลส ารวจผ่านเวปไซต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ์ 
 

1  ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 

หน่วยงานที ่รับผิดชอบรายงาน 
ความก้าวหน้า ทุก 6 เดือน 

ทุกส่วนราชการ 



 

  
มาตรการ วิธีการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.ให้ความรู้เรื่อง การประเมิน
คุณธรรมและความ โปร่งใสใน
การด าเนินงานของ หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ร ณ ร ง ค์ ใ ห้ ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง ก า ร
ประเมินคุณธรรมและ  ความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ภาครัฐ ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ หรือสื่อสารสนเทศ ของ
หน่วยงาน  

1  ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 

รายงานสรุปผล/ ผลการประเมิน 
การด าเนิน โครงการ/กิจกรรม 

ทุกส่วนราชการ 

4.ผู้บริหารหน่วยงานควร
แสดง นโยบายเจตจ านงว่า
ควรมีการก าหนดนโยบาย
มาต รกา ร แผน ง าน  ห รื อ
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และ
ความโปร่งใสครอบคลุมตาม 
แนวทางการประเมินคุณธรรม
และ  ความโปร่ ง ใส ในการ
ด า เนินงานของ  หน่วยงาน
ภาครัฐในแต่ละด้าน 

ผู้บริหารหน่วยงานควรแสดงนโยบาย
เจตจ านงว่า จะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีการก าหนดนโยบาย 
มาตรการแผนงานหรือ โครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี  
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ ห้
ครอบคลุมตามแนว ทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่
ละด้าน ทั้ง ต่อเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานโดย
ช้ีแจงให้รับทราบจาก  การประชุม 
หนังสือเวียนหรือติดประกาศภายใน 
และต่อสาธารณชนผ่านทางเว็ปไซด์
ของหน่วยงาน หรือสื่ออ่ืนๆ  

1  ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 

รายงานผลการด าเนินการผ่าน
เวปไซต์หน่วยงาน 

ทุกส่วนราชการ 



 

 

มาตรการ วิธีการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
5.ส่งเสริมบุคคลภายนอกใน
การมีส่วนร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1.แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการต่างๆ ในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

1  ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 

1.ค าสั่ง คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
2.รายงานการ ประชุม ฯลฯ 
3.รายงานสรุปผล/ ผลการ
ประเมิน การด าเนิน โครงการ/
กิจกรรม 

ทุกส่วนราชการ 

6.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เ ผยแพร่ ผลงานหรื อข้ อมู ลที่
สาธารณชนควร รับทราบอย่าง
ชัดเจน การเผยแพร่ข้อมูลเข้าถึง
ได้ ง่ายไม่ซับซ้อน และมีช่องทาง
หลากหลาย สร้างการ รับรู้ให้ผู้มา
ติดต่อหรือ ผู้รับบริการสามารถ
แ ส ด ง  ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  ติ ช ม 
ร้ อ ง เ รี ย นต่ อ ก า รทุ จ ริ ต ข อ ง 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ 

1  ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 

1.ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 2.รายงานการ 
ประชุม ฯลฯ 
3.ภาพประกอบ โครงการ/
กิจกรรม  
4.รายงานสรุปผล/ ผลการ
ประเมิน  

ทุกส่วนราชการ 


