
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

ตามที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นหน่ึงในตัวช้ีวัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ โดยในระยะแรกไดก้ าหนดให้
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ จ านวนไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ 85 คะแนนข้ึนไป น้ัน 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงเห็นความส าคัญของการประเมินฯ ดังกล่าวเปรียบเสมือน
เครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี เพื่อให้ทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสขององค์กร ซ่ึงจะช่วยให้สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดีย่ิงข้ึน  
ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  และจังหวัด  จึงได้มี 
ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุที ่400/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเพื่อยกระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุก าหนดให้คณะท างานฯ มีหน้าที่ในการก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้ง รายงาน
ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ข องหน่วยงานส าหรับ 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดทั้ง 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

(1) การปฏิบัติหน้าที่ 
(2) การใช้งบประมาณ 
(3) การใช้อ านาจ 
(4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
(5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
(6) คุณภาพการด าเนินงาน 
(7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
(8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
(9) การเปิดเผยข้อมูล 
(10) การป้องกันการทุจริต 
โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(Open Data) ซ่ึงผลคะแนนครั้งน้ีจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปี  งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

คณะท างานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของหน่วยงาน  ประเด็นการปรับปรุง 
ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติเพื่อให้ ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ ผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อให้มีระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานที่สูงข้ึน ต่อไป 

 
คณะท างานเพื่อยกระดบัผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

ธันวาคม 2564



สารบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 

1. หลักการและเหตุผล          1 
2. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงาน     2 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
3. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน    5 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4. ข้อเสนอแนะมาตรการ/แนวทางด าเนินการ เพื่อการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม  8 
    และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integriti and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน า ข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมทั้ง ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวก ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน   
การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล 

รายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดทั้ง  10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ  
(3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน 
(7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกัน
การทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรูข้องผู้มีส่วนได้ภายใน (Internal) การรับรู้ของบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  (Open 
Data) ซ่ึงผลคะแนน ครั้งน้ีจะสะท้อนใหเ้ห็นถึงการปฏิบัตงิาน ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป .ป .ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ 
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ 
ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ . 2560 - 2564)  
ซ่ึงถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 
“มาตรการป้องกันการทจุรติ เชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินไดร้ับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดบัหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
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2. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการประเมินจาก 3 ช่องทาง ดังน้ี 

(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบประเมินฯ 
ตาม แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านระบบ ITAS รายละเอียด ดังน้ี 

 
จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  24 คน 

จ านวนค่าข้ันต่ า  24 คน 

ตอบด้วยตนเอง  24 คน 

 
(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน 

ของรัฐอ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่องานตามภารกิจต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมตอบแบบวัดการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ  ITAS 
รายละเอียด ดังน้ี 
 

จ านวนทั้งหมด 1,000 คน 
จ านวนค่าข้ันต่ า 100 คน 

ตอบด้วยตนเอง 215 คน 

ตอบโดยผู้รับจ้าง 100 คน 

 
2.2 ผลการประเมิน 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .2564 ผ่านเว็บไซต์ www.itas.nass.go.th โดยผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ผลการประเมินโดยรวม 
คะแนนเฉล่ีย 8๕.2๐ คะแนน ระดับผลการประเมิน A 
อันดับที่ 77 ของจังหวัดสุรินทร์ ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (จ านวนหน่วยงานที่เข้ารับ 

การประเมิน 174 แห่ง) 
อันดับที่ 2,496 ของหน่วยงานประเภท อบต. (จ านวนหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 5,302 แห่ง) 
 
 
 

http://www.itas.nass.go.th/
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(2) ผลการประเมินรายตัวช้ีวัด  

 



๔ 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 8๕.2๐ คะแนน ซ่ึงถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ระดับ A เมื่อพิจารณาตามตัวช้ีวัดพบว่า คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด ดังน ี้ 
 

อันดับที่ ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 
1 ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 
2 ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 88.93 
3 ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 88.76 
4 ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.56 
5 ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 83.32 
6 ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 81.67 
7 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 81.29 
8 ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 79.20 
9 ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.85 

10 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 75.00 
 

2.3 ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ จากรายงานผลประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 85.20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมิน 
ระดับ A หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนว
ปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตามตัวช้ีวัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือ
เปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5 - 15 ของตัวช้ีวัดหรือข้อค าถามทัง้หมด ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
พึงพิจารณาผลประเมินเพื่อน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุง  
อย่างต่อเน่ือง คาดหมายได้วา่หน่วยงานจะสามารถยกระดบัการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส  
ได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเช่ือมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากย่ิงข้ึน 
ในปีต่อๆ ไป ทั้งน้ี ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดีย่ิงข้ึน ได้แก่ 
 1) แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
โดยมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 

2) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และใหข้้อมูลเก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน
ให้มากข้ึน 

3) เพิ่มการอ านวยความสะดวกเก่ียวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 

4) ส่งเสริมให้หน่วยงานเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่ม  
การให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

5) ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
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6) ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  
7) ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
8) ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
9) ส่งเสริมการให้ความรู้เก่ียวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการ  

ที่ถูกต้อง 
10) พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 

อย่างเป็นธรรม 
11) เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน  

 
3. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน ขององค์การบรหิารสว่นต าบล
ประทัดบุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสจ าแนกตามดชันีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่
จะต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปน้ี  

3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 4 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
1) ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้เท่ากับร้อยละ ๘๘.76 ซ่ึงเป็นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน (IIT) ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง 
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ
ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว ้สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ 
ความโปร่งใส และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรเพิ่มมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
ให้ดีย่ิงข้ึนกว่าเดิม 

2) ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้เทา่กับร้อยละ ๘๕.๕6 ซ่ึงเป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  (IIT) ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจั ง  
โดยหน่วยงานมีการทบทวนนโยบายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีการจัดท าแผนงานดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรจะ
สร้างการรับรู้ให้แก่พนักงานทุกระดับ ถ้าหากพบเห็นการทุจริตเกิดข้ึนหน่วยงาน สามารถร้องเรียนได้อย่าง
สะดวก มีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา และให้ความมั่นใจว่าจะปลอดภัยไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

3) ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้เท่ากับร้อยละ ๘๘.๙๘ ซ่ึงเป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรูข้องผู้รบับรกิาร ผู้มาติดตอ่ หรือผู้มีส่วนไดส่้วนเสียของหน่วยงาน (EIT) ต่อประสิทธิภาพ
การส่ือสารในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพรข้่อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน แต่อย่างไรก็ดี 
หน่วยงานควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน  มีการเผยแพร่ข้อมูล 
ที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย สร้างการรับรู้เก่ียวกับช่องทางเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ  
ให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน และหน่วยงานควรปรับปรุงในเรื่องการช้ีแจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อสงสัย
เก่ียวกับการด าเนินงานให้มีความรวดเร็วถูกต้องชัดเจนย่ิงข้ึน 
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4( ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้เท่ากับร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นคะแนนจากการ

เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่า งๆ ของห น่วยงาน (OIT) 
ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  

(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซ้ือ 

จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ  
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   

และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส  
ในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.2 จุดที่ควรพัฒนา ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85 จ านวน  6  ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
1) ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้เท่ากับร้อยละ 81.67 ซ่ึงเป็นคะแนนจาก

การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน (IIT) ต่อการด าเนินการต่างๆของหน่วยงาน ในประเด็น 
ที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และเผยแพร่
อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 
ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ พวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่า ท างาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง เป็นต้น ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุดว้ย 
เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความส าคัญ กับการ เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรสร้างความรู้ความเข้าใจ  ในเรื่อง
ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการใช้จ่ายงบประมาณ  แก่พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ 
อย่างถูกต้อง 

2) ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้เท่ากับร้อยละ  ๗9.๒๐ ซ่ึงเป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบคุลากรภายในหน่วยงาน (IIT) ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับ การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ซ่ึงจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเช่ือมั่น 
ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรใหค้วามส าคัญมาก
ข้ึนในเรื่องของการคัดเลือก ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 
เน่ืองจากมีบางกลุ่มตัวอย่างจากการ ประเมินที่ใหค้วามคดิเหน็ว่า การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษายังขาดความ เป็นธรรม 

3) ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้เท่ากับร้อยละ ๗8.๘5 ซ่ึงเป็น 
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน (IIT) ต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็น
ของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ  ทั้งการยืมโดยบุคลากร
ภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน จะเห็นได้ว่าไม่มีการเอาทรัพย์สินของราชการ 
ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้องเลย แต่ยังมีบุคลากรบางส่วน ซ่ึงอาจจะไม่เข้าใจข้อค าถาม
อย่างชัดเจน จึงควรช้ีแจงบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการตอบตวัช้ีวัดตา่งๆ อย่างไรก็ดี หน่วยงาน 
 



๗ 
 
จะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  ซ่ึงหน่วยงานควรมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานทราบ  
ให้ชัดเจน รวมถึงหน่วยงานควรมกีารก ากับดแูลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในหน่วยงานดว้ย 

4) ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้เท่ากับร้อยละ ๘๓.๓2 ซ่ึงเป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (EIT) ต่อคุณภาพ
การด าเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน 
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพ  
การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูล 
ที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ  ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า  
มีการเรียกรับสินบน อย่างไรก็ดี ส่ิงที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีข้ึน ควรพัฒนา
เก่ียวกับการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณะควรรับทราบอย่างชัดเจน ควรเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย 
ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการปรับปรงุการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุง วิธีการและข้ันตอนการท างานให้ดีข้ึน 
   ๕) ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้เท่ากับร้อยละ  ๘๑.๒๙ ซ่ึงเป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบรกิาร ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (EIT) ต่อการ
ปรับปรุง ระบบการท างาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่  และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดีย่ิงข้ึน หน่วยงานควรมีมาตรการลดข้ันตอน 
ในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service) รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มากย่ิงข้ึน เห็นได้ว่า หน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาส 
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการด้วย ทั้งน้ี นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง  พัฒนาการด าเนินงานให้ดีข้ึนแล้ว ควรให้
ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 

๖( ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้เท่ากับร้อยละ ๗๕.๐๐ ซ่ึงเป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน  
(OIT) ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ  

(1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเส่ียงเพื่อการปอ้งกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์ร และแผนปฏิบัตกิาร ป้องกันการทุจริต และ 

(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมควา ม
โปร่งใส และป้องกันการทุจริต ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน 
ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
   เน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ข้อที่ 34 ได้มีการ
เปล่ียนแปลง จากเดิม “เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร” เป็น “นโยบายไม่รับของขวัญ  (No Gift Policy)” 
หน่วยงานจึงควรจัดท าเป็นรูปแบบนโยบายให้เป็นรูปธรรมข้ึน 
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4. ข้อเสนอแนะมาตรการ/แนวทาง ด าเนินการเพื่อการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส าหรับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 แม้ว่าในแต่ละตัวช้ีวัดจะมีคะแนนเกินกว่าร้อยละ 85 แต่ยังมีบางตัวช้ีวัดที่หน่วยงานสามารถ 
เพิ่มคะแนนให้สูงข้ึนกว่าเดิมได้ อีกทั้งไม่เป็นการยากแก่การด าเนินการ ซ่ึงในที่ประชุมคณะท างานเพื่อยกระดับ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 256๔ ผู้บริหารและคณะท างานฯ ได้ร่วมกันพิจารณา
ก าหนดมาตรการ/แนวทาง ด าเนินการแต่ละตัวช้ีวัด เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบ ดังน้ี 



 
  4.1 มาตรการ/แนวทาง เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT( 

         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

 1. การเผยแพร่ผลงานหรือ 
    ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
    ที่หลากหลายช่องทาง 

  ๑. เผยแพร่ผลงานข้อมูลข่าวสาร 
  หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ - 
  อบต. เฟซบุ๊ค ไลน์ การประชุมต่างๆ  
  เป็นต้น  
  2. เพ่ิมความถ่ึในการประชาสัมพันธ ์
  ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ก่อนด าเนินการ 
  ให้บ่อยครั้งข้ึนกว่าเดิม 

ส านักปลัด ด าเนินการตลอดทั้งปี   รายงานผลการด าเนินการและ 
  เอกสารประชาสัมพันธ์ 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจ 
    กับบุคลากรในหน่วยงาน 
    เก่ียวกับตัวช้ีวัดตามแบบ 
    ประเมิน IIT 

  โดยวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ 
  หัวหน้าหน่วยงานหรือตัวแทนแต่ละ 
  ส่วนราชการ เพ่ือจะได้สร้างความเข้าใจ 
  ให้แก่บุคลากรภายใน ส่วนราชการ 
  ของตน ก่อนตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) 

ส านักปลัด ก.พ - มี.ค.65  รายงานการประชุมประจ าเดือน 

3. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง 
     ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
     ในการตอบแบบวัดความรู้ 
     อย่างกว้างขวาง 

  ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียล 
  มีเดีย, เวทีประชุมต่างๆ วารสาร  
  แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น 

ส านักปลัด ก.พ - มี.ค.65   รายงานผลการด าเนินการ 
  เอกสารประชาสัมพันธ์ 



 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
การติดตามผล 

 4. การสร้างความรู้ความเข้าใจ  
    และอ านวยความสะดวกให้แก่ 
    ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มี 
    ส่วนได้ส่วนเสีย 

  มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าและมี 
  เครื่องมืออุปกรณ์ ให้แก่ ผู้รับบริการ  
  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  ในการเข้าตอบค าถามตัวช้ีวัด EIT 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

ม.ีค. - เม.ย.65  รายงานผลการด าเนินการ 
 เอกสารประชาสัมพันธ์ 

 5. สร้างการรับรู้เก่ียวกับ 
   หลักเกณฑ์ และข้ันตอนยืม 
   ทรัพย์สินของทางราชการ 

  1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ 
  ข้ันตอนการยืมแก่บุคคลภายนอกทราบ  
  ในหลายช่องทาง  
  2. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ ข้ันตอน การยืม  
  ทรัพย์สินของทางราชการ ให้แก่ 
  พนักงานทุกคนทราบ 

ส านักปลัด ก.พ. - พ.ค.65   ก ากับ ติดตามและรายงานผล 
  การก ากับ ติดตาม 

6. สร้างการรับรู้เก่ียวกับแผน 
  การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
  และรายงานผลการใช้จ่าย 
  งบประมาณฯ ให้กับผู้มีส่วนได้ 
  ส่วนเสียและบุคลากรในสังกัด 
  ทุกคนทราบ 
 

 หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
 ช้ีแจงรายละเอียด เก่ียวกับแผนการ 
 ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2565  
 วัตถุประสงค์การใช้งบประมาณ รวมทั้ง 
 การเปิดโอกาสให้มีการ สอบถาม  
 ทักท้วงหรือ รอ้งเรียน ในคราวการ 
 ประชุมประจ าเดือนของทุกส่วนราชการ 

กองคลัง 
ส านักปลัด 

ตลอดทั้งปี  ก ากับ ติดตาม และรายงานผล 
 การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี  
 รอบ 6 เดือน และรายปี 
 

 
 
 
 
 



 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
การติดตามผล 

 7. การปรับปรุงการให้บริการ 
    ของเจ้าหน้าที่ 

 1. การช้ีแจง และตอบค าถามใน 
 แต่ละช่องทาง โดยรวดเร็วและ ชัดเจน 
 ถูกต้อง โดยเฉพาะการ สอบถามทาง  
 ช่องทางออนไลน์ 
 2. เจ้าหน้าที่จุดให้บริการต่างๆ ควร 
 ให้บริการด้วยความย้ิมแย้ม กระตือรือร้น 
 และเต็มใจ ให้บริการ การพูดคุยและ  
 สอบถามผู้มาใช้บริการในทันที ที่พบเห็น 
 3. ให้หัวหน้าส่วนราชการก ากับ ดูแล 
 เจ้าหน้าที่ในสังกัดในการ ให้บริการที่ดี  
 ย่ิงข้ึน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
 

ตลอดทั้งปี  ก ากับ ติดตามและรายงานผล 
 การก ากับ ติดตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

 1. การสร้างฐานความคิดการ 
 แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและ 
 ประโยชน์ส่วนรวม 

 1. เสริมสร้างฐานความคิดการ 
 แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและ 
 ประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบการจัด 
 อบรม/จัดท าส่ือประสัมพันธ์รณรงค์ 
 2. จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติในการใช้ 
 ทรัพย์สินของราชการ 

ส านักปลัด ม.ค. - มี.ค. 65  รายงานผลด าเนินการ ในการ 
 ประชุมองค์กรประจ าเดือน 

 2. การการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
   ส่ือสาร 

 1. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
 ข้อมูลข่าวสาร 
 2. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่าน 
 ทุกช่องทางการส่ือสารเป็นระยะๆ 
 3. การรายงานผล ด าเนินการ 
 

ส านักปลัด ตลอดทั้งปี  รายงานผลด าเนินการในการ 
 ประชุมองค์กรประจ าเดือน 

 3. จัดท ามาตรการส่งเสริม 
 คุณธรรมและความโปร่งใส 
 ภายในหน่วยงานและวิเคราะห์ 
 ความเส่ียงการทุจริต 

 1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการ 
 2. ประชุมคณะท างาน 
 3. มอบหมายให้ฝ่าย/กอง/ส านัก 
 รับผิดชอบในการด าเนินการ 
 4. เปิดเผยบนเว็บไซต์ 

ส านักปลัด ต.ค. 64 - มี.ค. 65  รายงานผลด าเนินการและเอกสาร 
 ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 


