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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IntegrityandTransparency 
Assessment-ITA)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการ
พัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงาน
ภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความต้ังใจของ
หน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อ
สาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล 

 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้

ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดท้ัง10 ตัวช้ีวัดได้แก่ (1)การปฏิบัติหน้าท่ี(2)การใช้งบประมาณ (3)การใช้อ านาจ
(4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5)การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6)คุณภาพการด าเนินงาน (7)ประสิทธิภาพการส่ือสาร
(8)การปรับปรุงระบบการท างาน(9) การเปิดเผยข้อมูลและ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจาการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(Internal)การรับรู้ของผู้รับรับการหรือผู้มาติดต่อมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External)และ
การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (OpenData) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็น ถึงผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ.2564 

 
งานบริหารท่ัวไป  ส านักงานปลัด  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมและ

ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานได้ร่วมกัน
ขับเคล่ือนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  ประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการ
ป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้ (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งขึ้น
ต่อไป 

 
 
 

งานบริหารท่ัวไป  ส านักงานปลัด 
                                                                                                        ตุลาคม 2564 
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1. หลักการและเหตุผล  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา เครื่องมือ

การประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐ
มีการดเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า“การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560–2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมิน
และแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม  

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ โดยภาพรวมได้

คะแนน เท่ากับร้อยละ  84.33 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับ B  
เมื่อพิจาณาตามตัวช้ีวัดพบว่าจุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุด  คือ  ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าท่ีได้คะแนน

เท่ากับร้อยละ  100 ตัวชีวัดการป้องกันการทุจริตร้อยละ 100 ตัวชีวัดการใช้งบประมาณร้อยละ 100 ตัวชีวัดการใช้
อ านาจร้อยละ 100 ตัวชีวัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการร้อยละ 100 ตัวชีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตร้อยละ 
100  และตัวชี้วัดท่ีจะต้องพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าร้อยละ  85  ได้แก่  ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.04    ตัวช้ีวัดการปรับปรุงการท างาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อย  7๑.๗๐  ตัวชี้วัดการเปิดเผย
ข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๖๖.21 ตัวชีวัดการปรับปรุงการท างาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.14 และตัวชีวัด
ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนเท่ากับ68.74    
 สรุปได้ว่า  จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ  100  คือตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าท่ี ตัวชีวัดการ
ป้องกันการทุจริต ตัวชีวัดการใช้งบประมาณ ตัวชีวัดการใช้อ านาจ ตัวชีวัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ตัวชีวัดการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต   ส่วนท่ีต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด  คือ  ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ ๖๖.21
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดท่ีจะต้องพัฒนาไว้
ดังต่อไปนี้ 

3.1 จุดแข็ง(ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 100)จ านวน 6 ตัวชี้วัด คือ   
(1) ตัวช้ีวัดท่ี  ๑  การปฏิบัติหน้าท่ีข้อมูลโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการปฏิบัติ

หน้าท่ีข้อมูลท่ี การประเมิน การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของ
ตนเอง ในประเด็นท่ี เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ
ตาม และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการความ 
โปร่งใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการ ปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน   

(2) ตัวช้ีวัดท่ี ๒  การใช้อ านาจโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  100 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นเกี่ยวข้องกับการมอบหมาย
งาน การประเมินผล การปฏิบัติงานการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงาน เช่ือมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการ
มอบหมายงาน อย่างไรก็ดีส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นใน การพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้นคือหน่วยงานควรให้ 
ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการประเมินผล การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน เนื่องจากมีบางกลุ่มตัวอย่าง
จากการประเมินท่ีให้ความคิดเห็น ว่าการประเมินและการเล่ือนระดับยังขาดความเป็นธรรม 
          (3) ตัวที่วัดท่ี ๓ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการ ประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณนับต้ังแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การ
เบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจ  พัสดุด้วยเห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

(4)  ตัวช้ีวัดท่ี ๔  การใช้ทรัพย์สินของราชการโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินประเด็นท่ีของราชการ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
บุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง หรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมใน
การขอยืมทรัพย์สินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน 
ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ี ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่าหน่วยงานจะควรมีการจัดท า
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไป
ปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

(๕)  ตัวช้ีวัด 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ว่าหน่วยงานควรทบทวนนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตหน่วยงานท่ีจะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเช่ือมั่น 



-๔- 
 

ให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภาหน่วยในงานด้วย รวมท้ังหน่วยงานควรมี
กระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจาก ท้ัง
ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
           (6)  ตัวชี้วัดท่ี 6 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจาก การเผยแพร่
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับ
ทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) 
มาตรการภายในเพื่อปอ้งกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ พยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง
หรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้  

 3.2  จุดที่ต้องพัฒนา(ตัวที่วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ85)ตัวชี้วัด คือ 

(๑)  ตัวช้ีวัดท่ี 7 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.04 เป็นคะแนนจาก          
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการหรือผู้มี ด าเนินงาน ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นใน ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูล ชัดเจนแก่ ผู้รับบริการไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือ
ผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการ เรียกรับสินบนอย่างไรก็ดีส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพื่อให้
หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ควรพัฒนาใน เกี่ยวกับหน่วยงานควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณะควร
รับทราบอย่างชัดเจน ควรเผยแพร่ ข้อมูลท่ีเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย ควรเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธี 
ขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 

 (2)  ตัวชี้วัดท่ี  8  ประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 6๘.74  เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการส่ือสารในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างเห็นได้ๆต่อสาธารณชน ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการส่ือสารใน
เรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ 
  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานการให้บริการ และมี
การช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อสามารถร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (3)  ตัวช้ีวัดท่ี 9 การปรับปรุงระบบการท างานโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๑.๗๐ เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน 
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการท างานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เห็น
ได้ว่าหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
 ท้ังนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 
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 (๒)  ตัวชี้วัดท่ี  10  การเปิดเผยข้อมูลโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.21 เป็นคะแนนจากการเปิดเผย

ข้อมูล การประเมิน เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยสาธารณชนได้รับทราบ 
ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล(2)การ
บริหารงานได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงานและการให้บริการ(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่  แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่  
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสใน
การบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)โดยเฉล่ียท้ัง 5 ตัวช้ีวัด

คิดเป็นร้อยละ 100 คะแนนตามเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ  100) มีการด าเนินการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1) การปฏิบัติหน้าท่ี  จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน  ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน  สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ  ณ  จุดให้บริการ
ได้โดยง่าย  สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล  รวมท้ังก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคล
และพิจารณาให้คุณ  ให้โทษ  ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 

2) การใช้งบประมาณ  จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ  รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน  
ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ                                                                  

  .              3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล  จัดท ารายละเอี ยดของต าแหน่งงาน  (job 
description)  และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย  รวมท้ังการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน       
                4) การใช้..... 
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การรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT)

คุณภาพการด าเนนิงาน

ประสทิธิภาพการส่ือสาร

การปรบัปรุงการท างาน
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4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  สร้างระบบการ
ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน  และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม  มีจิต
สาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ  โดยจัดท ามาตรการป้องกันและมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย  รวมท้ังการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  

 
4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External)โดยเฉล่ียท้ัง  3  

ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ  70.๓0 คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ  85)  ควรด าเนินการดังนี้ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1) คุณภาพการด าเนินงาน   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานต่างๆอย่างท่ัวถึง  
และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

2) ประสิทธิภาพการส่ือสาร  จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล  และการมีปฏิสัมพันธ์แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

3) การปรับปรุงระบบการท างาน  สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกัน
ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไปมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ด าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวก  ท่ีส าคัญต้องมีการพัฒนาทักษะ  ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อส่ือสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)โดยเฉล่ียท้ัง  2 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ  

83.10 คะแนนคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย  (ร้อยละ  85)  ซึ่งแสดงว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ดังนี้ 
1) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ  e-service  ได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  และอยาก

ต่อการเข้าถึง 
2) การป้องกันการทุจริต การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในการเข้าร่วมกิจกรรมใน

แสดงออกให้เห็นถึงการต่อต้านการทุจริต ไม่ได้คะแนนเนื่องไม่ได้เข้าร่วมด้วยตนเองมีการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า
ร่วมกิจกรรมแทน 

           การเปิด..... 
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5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การเปิดเผยข้อมูล  ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อย
ละ 66.21๐ซึ่งประเมินจากการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีรายละเอียด ดังนี้ 
   เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการท่ีเป็น
รูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้  1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป และการให้บริการ
ผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งท่ีสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุก
ช่วงเวลา ท้ังนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกันการทุจริต จัด
ประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีท่ีผ่านมาเพื่อ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับ
ติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
   ท่ีส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อส่ือสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ผลการประเมินข้างต้น ช้ีให้เห็นว่าส่ิงท่ีควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ควรให้ความส าคัญ
มากขึ้นในเรื่องการป้องกันการทุจริต  จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่าย
ต่อการเข้าถึงข้อมูล  และการมีปฏิสัมพันธ์แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
 

0

100 66.21
100

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT)

การเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ  (OIT)
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6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงานให้ดี
ขึ้น 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

เสริมสร้างการรับรู้ให้ 
กับบุคลากร 

เสริมสร้างการรับรู้ให้บุคลากรมี
ความสนใจในการใช้จ่ายงบ 
ประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ  กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุ 

กองคลัง ต.ต. 64 - มี.ค. 
65 

รายงานผลการด าเนิน 
งานในท่ีประชุมประจ า 
เดือนพนักงานส่วนต าบล 
ในเดือน  1  เมษายน 
2565 

การมอบหมายงานการ 
ปฏิบัติงาน การประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานตาม 
ระดับคุณภพของงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

จัดท ารายละเอียดต าแหน่ง
งานและเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
และเปิดเผย 

ส านักงาน
ปลัด 

ต.ต. 64 – เม.ย. 
65 

แจ้งผลการประเมินในการ 
ประชุมประจ าเดือน 
พนักงานส่วนต าบล 
ในเดือน  1  เมษายน 
2565 

มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยว 
กับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการท่ีถูกต้อง 

จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติในการ
ทรัพย์สินของราชการ  สร้าง
ระบบการตรวจก ากับดูแล
และติดตามตรวจสอบการยืม- 
คืน 

กองคลัง ต.ต. 64 - มี.ค. 
65 

รายงานผลการด าเนิน 
งานในท่ีประชุมประจ า 
เดือนพนักงานส่วนต าบล 
ในเดือน  1 เมษายน 
2565 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

ประชุมการจัดท ามาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ส านักงาน
ปลัด 

ต.ต. 64 - มี.ค. 
65 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ในท่ีประชุมประจ าเดือน 
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการ  เมื่อวันท่ี 3  พ.ย.  
2564  และการประชุม
พนักงานส่วนต าบลพนัก 
งานจ้าง  เมื่อวันท่ี  4 
พฤศจิกายน   2564 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ส่ือสาร 

-เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน  
-ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
ส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้าวมูล
ข่าวสารต่างๆ 

ทุกส านัก/
กอง 

ต.ต. 64 - มี.ค. 
65 

ประชุมประจ าเดือนผู้ – 
บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานส่วนต าบล พนัก- 
งานจ้าง ทุกเดือน 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

การปรับปรุงพัฒนาการ 
ปฏิบัติงานการให้บริการ 
ผู้มาติดต่อราชการท่ีเป็น 
ไปตามข้ันตอนระยะ 
เวลาท่ีก าหนด 

ทบทวนปรับปรุงการลดขั้นตอน 
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการให้เป็นปัจจุบัน 

ทุกส านัก/
กอง 

ต.ต. 64  ประชุมคณะท างานปรับ 
ปรุงขั้นตอนและระยะเวลา 
ปฏิบัติราชการ  เมื่อวันท่ี 4 
ตุลาคม  2564 
 

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

-ส่ ง เส ริ ม ห น่ ว ย ง าน ด้ า น
คุณธรรมและความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 
-มอบนโยบายคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
-รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ 

ส านักงาน
ปลัด 

ต.ค. 64 –เม.ย.
65  

ผู้บริหารท้องถิ่นส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  มอบนโยบาย 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการประชุมผู้บริหารและ 
หัวหน้าส่วนราชการ  เมื่อ
วันท่ี  4  ตุลาคม  2564 
และการประชุมพนักงาน 
ส่วนต าบล  พนักงานจ้าง 
เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 
 

 

 

 



 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
 อ าเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

(รายละเอียดผลการประเมิน ITA) 
 
 
 
 


