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รายงานการวิเคราะห�ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินการของหน�วยงานภาครัฐ 
องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี

ประจําป(งบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 
 

คํานํา 
                       การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity  and 
Transparency Assessment : ITA) ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ>มุ�งหวังให?หน�วยงานภาครัฐ
กลุ�มเป@าหมายได?รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานตนเองและนําข?อมูลผลการประเมิน รวม 
ท้ังข?อเสนอแนะไปปรับใช?ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหน�วยงานได?อย�างเหมาะสม เพ่ือแสดงให?
เห็นถึงความพยายามของหน�วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด?านการป@องกันและปราบปรามการ
ทุจริต รวมท้ังสะท?องถึงความต้ังใจของหน�วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(GoodGovernance)ให?เปPนท่ีประจักษ>ต�อสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล 
                 รายงานการวิเคราะห>ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด?วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ได?แก� (1) การปฏิบัติหน?าท่ี(2) การใช?
งบประมาณ (3) การใช?อํานาจ (4) การใช?ทรัพย>สินของราชการ (5) การแก?ไขปXญหาการทุจริต(6) คุณภาพการด 
าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเป]ดเผยข?อมูล และ (10) การ
ป@องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู?ของผู?มีส�วนได?ส�วนเสียภายใน (Internal)การรับรู?ของผู?รับบริการ ผู?
มาติดต�อ หรือผู?มีส�วนได?ส�วนเสียภายนอก(External)และการเผยแพร�ข?อมูลท่ีเปPนปXจจุบันบนเว็บไซต>ของหน�วยงาน 
(Open Data)ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้จะสะท?อนให?เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน�วยงานในรอบป4งบประมาณพ.ศ.2563 
                  สํานักปลัดองค>การบริหารส�วนตําบลเตาไหหวังเปPนอย�างยิ่งว�าผลการประเมินครั้งนี้จะช�วยสนับสนุน 
ส�งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใส ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐได?อย�างมีประสิทธิภาพ 
ทุกหน�วยงานได?ร�วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใต?กรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญ คือ ได?มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป@องกันการทุจริตของประเทศ ซ่ึงจะสามารถสะท?อนภาพลักษณ>เชิงบวกให?กับ
หน�วยงานภาครัฐ และส�งผลต�อการยกระดับค�าดัชนีการรับรู?การทุจริต (CorruptionPerception Index : CPI) 
ของประเทศไทยให?มีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนต�อไป 
 
 

องค>การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
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1. หลักการและเหตุผล 
                สํานักงานคณะกรรมการป@องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)ได?พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปPนมาตรการป@องกันการทุจริต และเปPนกลไกในการสร?างความตระหนักให?
หน�วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย�างโปร�งใสและมีคุณธรรม โดยใช?ชื่อว�า “การประเมิน คุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA)” ปXจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ได?ถูกกําหนดเปPนกลยุทธ> ท่ีสําคัญของ
ยุทธศาสตร>ชาติว�าด?วยการป@องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ซ่ึงถือเปPนการ
ยกระดับให?เปPนการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐให?เปPน “มาตรการ
ป@องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน�วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต?องดําเนินการโดยมุ�งหวังให?หน�วยงานภาครัฐท่ีเข?ารับ
การประเมินได?รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน�วยงานในด?านคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงานได?อย�างเหมาะสม 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
                ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานขององค>การบริหารส�วนตําบลเตาไห โดย
ภาพรวมได?คะแนนเท�ากับร?อยละ 61.88 คะแนน ซ่ึงถือว�ามีคุณธรรมและความโปร�งใสในการเนินงาน    ระดับ D 
เม่ือพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว�า 
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ตัวช้ีวัดการประเมิน  ITA คะแนน 

1.  การปฏิบัติหน?าท่ี                           85.57 
2.  การใช?งบประมาณ                         81.78 
3.  ประสิทธิภาพการสื่อสาร                  80.37 
4.  คุณภาพการดําเนินงาน                   76.05 
5.  การใช?ทรัพย>สินของทางราชการ         75.76 
6.  การปรับปรุงการทํางาน                   75.55 
7.  การแก?ไขปXญหาการทุจริต                74.50 
8.  การใช?อํานาจ                               73.22 
9.  การเป]ดเผยข?อมูล                          57.40 
10. การป@องกันการทุจริต                    18.75 
             สรุปได?ว�า จุดแข็งท่ีหน�วยงานได?คะแนนสูงสุดเท�ากับร?อยละ 85.57  คือ ตัวชี้วัดท่ี 1  คุณภาพการ
ดําเนินงาน ส�วนท่ีจะต?องพัฒนาเนื่องจากได?คะแนนตํ่าสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 10 การป@องกันการทุจริตได?คะแนนเท�ากับ
ร?อยละ 18.75 
3. การวิเคราะห�ข:อมูล 
          จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสจําแนกตามดัชนีขององค>การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห>ข?อมูลในแต�ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให?เห็นถึงจุดท่ีจะต?องพัฒนาไว?
ดังต�อไปน ี้ 

3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีได:คะแนนมากกว�าร:อยละ 80) จํานวน 3 ตัวช้ีวัด คือ   
(1) ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน?าท่ี โดยรวมได?คะแนนเท�ากับร?อยละ 85.57 เปPนคะแนนจากการประเมิน

การรับรู?ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน�วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีก่ียวข?อง
กับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร�งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว? สะท?อนให?เห็นว�า หน�วยงานมีแนวโน?มการดําเนินงานท่ีเปPนไปตามหลักการความโปร�งใสและมีมาตร 
ฐานในการปฏิบัติงาน แต�อย�างไรก็ดี หน�วยงานควรให?ความสําคัญมากข้ึนในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการ
ให?บริการแก�ผู?มาติดต�อท่ัวไปกับผู?มาติดต�อท่ีรู?จักกันเปPนส�วนตัวอย�างเท�าเทียมกัน 

(2) ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช?งบประมาณ โดยรวมได?คะแนนเท�ากับร?อยละ 81.78 เปPนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู?ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อการดําเนินการต�าง ๆ ของหน�วยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข?องกับ
การใช?จ�ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต�การจัดทําแผนการใช?จ�ายงบประมาณประจําป4และเผยแพร�อย�างโปร�งใสไป
จนถึงลักษณะการใช?จ�ายงบประมาณของหน�วยงานอย�างคุ?มค�า เปPนไปตามวัตถุประสงค>และไม�เอ้ือประโยชน>แก�
ตนเองหรือพวกพ?อง การเบิกจ�ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต�าง ๆ เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ> หรือค�าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจ?างและการตรวจรับพัสดุด?วย เห็นได?ว�า หน�วยงานควรให?ความสําคัญ กับการเป]ด
โอกาสให?บุคลากรภายในมีส�วนร�วมในการตรวจสอบการใช?จ�ายงบประมาณของหน�วยงานตนเองได : 

(3) ตัวชี้วัดท่ี 3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได?คะแนนเท�ากับร?อยละ 80.37 เปPนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู?ของผู?รับบริการ ผู?มาติดต�อ หรือผู?มีส�วนได?ส�วนเสียของหน�วยงานต�อประสิทธิภาพการสื่อสารใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข?องกับการเผยแพร�ข?อมูลของหน�วยงานในเรื่องต�าง ๆ ต�อสาธารณชน เห็นได?ว�าหน�วยงานให?ความส 
าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหน�วยงานและข?อมูลท่ีสาธารณชนท่ีควรรับทราบ รวมท้ังการจัดให?
มีช�องทางให?ผู?รับบริการ ผู?มาติดต�อ หรือผู?มีส�วนได?ส�วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน การ
ใช?บริการ นอกจากนี้หน�วยงานควรสร?างการรับรู?เก่ียวกับการจัดให?มีช�องทางให?ผู?มาติดต�อราชการสามารถร?องเรียน
การทุจริตของเจ?าหน?าท่ีในหน�วยงานด?วย ซ่ึงจะสะท?อนถึงการสื่อสารกับผู?รับบริการ ผู?มาติดต�อ หรือผู?มีส�วนได?ส�วน
เสียอย�างมีประสิทธิภาพ 
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3.2 จุดท่ีต:องพัฒนา (ตัวช้ีวัดท่ีได:คะแนนต่ํากว�าร:อยละ 80 ) จํานวน 5 ตัวช้ีวัด คือ 
(1) ตัวชี้วัดท่ี 4 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมได?คะแนนเท�ากับร?อยละ 76.05 เปPนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู?ของผู?รับบริการ ผู?มาติดต�อ หรือผู?มีส�วนได?ส�วนเสียของหน�วยงานต�อคุณภาพการดําเนินงาน ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข?องกับการปฏิบัติหน?าท่ีของเจ?าหน?าท่ี โดยยดึหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกําหนด
ไว?อย�างเคร�งครัด เห็นได?ว�า ประชาชน หรือผู?รับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการดําเนินงานของหน�วยงานว�ายึด
หลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว? มีการให?ข?อมูลท่ีชัดเจนแก�ผู?รับบริการ ไม�นําผลประโยชน>
ของพวกพ?องอยู�เหนือผลประโยชน>สาธารณะ และไม�พบว�า ไม�มีการเรียกรับสินบน แต�ท้ังนี้ ควรมีการพัฒนา
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให?หน�วยงานได?คะแนนดีข้ึน ซ่ึงควรเผยแพร�ผลงานหรือข?อมูลสาธารระอย�างชัดเจน เข?าถึงง�าย 
ไม�ซับซ?อน อีกท้ังควรมีช�องทางท่ีหลากหลาย การบริการให?เกิดความโปร�งใส ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการ
ทํางานให?ดียิ่งข้ึน และเป]ดโอกาสให?ผู?รับบริการ หรือผู?มีส�วนได?ส�วนเสียเข?ามามีส�วนร�วมในการปรับปรุงการ
ดําเนินการ 

(2) ตัวชี้วัดท่ี 5 การใช?ทรัพย>สินของทางราชการ โดยรวมได?คะแนนเท�ากับร?อยละ 75.76 เปPนคะแนน
จากการประเมินการรับรู?ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อการใช?ทรัพย>สินของทางราชการ ในประเด็นท่ีเก่ียวข?อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพย>สินของราชการของหน�วยงานไปเปPนของตนเองหรือนําไปให?ผู?อ่ืน 
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย>สินของทางราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากร ภายในหน�วยงาน และการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน�วยงาน ซ่ึงหน�วยงานจะต?องมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก เห็นได?ว�า 
หน�วยงานควรจะมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช?ทรัพย>สินของราชการท่ีถูกต?องเพ่ือเผยแพร�ให?บุคลากร
ภายในได?รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงหน�วยงานจะต?องมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช?ทรัพย>สินของ
ราชการของหน�วยงานด?วย 
 (3) ตัวชี้วัดท่ี 6 การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมได?คะแนนเท�ากับร?อยละ 75.55 เปPนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู?ของผู?รับบริการ ผู?มาติดต�อหรือ ผู?มีส�วนได?ส�วนเสียของหน�วยงานต�อการปรับปรุงระบบการทํางาน 
ในประเด็นท่ีเก่ียวข?องกับการปรับปรุงพัฒนาหน�วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ?าหน?าท่ีและกระบวนการทํางาน
ของหน�วยงานให?ดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช?ในการดําเนินงานเพ่ือให?เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน ซ่ึงหน�วยงานควรมีกระบวนการเป]ดโอกาสให?ผู?รับบริการหรือผู?มาติดต�อเข?ามามีส�วนร�วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือให?สอดคล?องกับความต?องการด?วย 
 (4) ตัวชี้วัดท่ี 7 การแก?ไขปXญหาการทุจริต โดยรวมได?คะแนนเท�ากับร?อยละ 74.50 เปPนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู?ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อการแก?ไขปXญหาการทุจริตของหน�วยงานในประเด็นท่ีเก่ียวข?อง
กับการให?ความสําคัญของผู?บริหารสูงสุดในการต�อต?านการทุจริตอย�างจริงจัง โดยหน�วยงานต?องมีการจัดทําแผน 
งานด?านการป@องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให?เกิดการแก?ไขปXญหาการทุจริตอย�างเปPนรูปธรรม 
 (5) ตัวชี้วัดท่ี 8 การใช?อํานาจ โดยรวมได?คะแนนเท�ากับร?อยละ 73.22 เปPนคะแนนจากการประเมินการ
รับรู?ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อการใช?อํานาจของผู?บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวข?องกับการมอบ 
หมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให?สิทธิประโยชน>ต�าง ๆ ซ่ึงจะต?องเปPนไปอย�าง
เปPนธรรมและไม�เลือกปฏิบัติ เห็นได?ว�า บุคลากรภายในหน�วยงานมีความเชื่อม่ันต�อการใช?อํานาจของผู?บังคับบัญชา
เก่ียวกับการมอบหมายงาน 
 

3.3 จุดท่ีอ�อน (ตัวช้ีวัดท่ีได:คะแนนต่ํากว�าร:อยละ 70 ) จํานวน 2 ตัวช้ีวัด คือ 
(1) ตัวชี้วัดท่ี 9 การเป]ดเผยข?อมูล โดยรวมได?คะแนนเท�ากับร?อยละ 57.40 เปPนคะแนนจากการเผยแพร�

ข?อมูลท่ีเปPนปXจจุบันบนเว็บไซต>ของหน�วยงาน เพ่ือเป]ดเผยข?อมูลต�าง ๆ ของหน�วยงานให?สาธารณชนทราบ ใน 5 
ประเด็น คือ (1) ข?อมูลพ้ืนฐาน ได?แก� ข?อมูลพ้ืนฐาน ข�าวประชาสัมพันธ> และการปฏิสัมพันธ>ข?อมูล (2) การบริหาร 
งาน ได?แก� แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให?บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได?แก� แผนการใช? 
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จ�ายงบประมาณประจําป4 และการจัดซ้ือจัดจ?างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได?แก� นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ>
การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส�งเสริมความโปร�งใสในหน�วยงาน ได?แก� การจัดการเรื่องร?อง 
เรียนการทุจริต และการเป]ดโอกาสให?เกิดการมีส�วนร�วม ซ่ึงการเผยแพร�ข?อมูลในประเด็นข?างต?นแสดงถึงความโปร�ง 
ใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหน�วยงานท่ียังดําเนินการไม�มากพอในการเป]ดเผยข?อมูลต�างๆให?
ประชาชนทราบ 
 (2) ตัวชี้วัดท่ี 10 การป@องกันการทุจริต โดยรวมได?คะแนนเท�ากับร?อยละ 18.75 เปPนคะแนนจากการ
เผยแพร�ข?อมูลท่ีเปPนปXจจุบันบนเว็บไซต>ของหน�วยงาน เพ่ือเป]ดเผยการดําเนินการต�าง ๆ ของหน�วยงานให?
สาธารณชนได?รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพ่ือป@องกันการทุจริต ได?แก� เจตจํานงสุจริตของ
ผู?บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป@องกันการทุจริต การเสริมสร?างวัฒนธรรมองค>กร และแผนปฏิบัติการ
ป@องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป@องกันการทุจริต ได?แก� มาตรการภายในเพ่ือส�งเสริมความโปร�งใส
และป@องกัน การทุจริต ซ่ึงการเผยแพร�ข?อมูลในประเด็นข?างต?นแสดงถึงความพยายามของหน�วยงานท่ีจะป@องกัน
การทุจริตในหน�วยงานให?ลดน?อยลงหรือไม�สามารถเกิดข้ึนได? 
 
4.ข:อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน 
 จากเป@าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจําป4 2563” ท่ีกําหนดให?หน�วยงานท่ีเข?ารับการประเมินร?อยละ 80 จะต?องมีผลคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 
ภายในป4 2565 พบว�า ผลคะแนนการประเมินหน�วยงานของท�านจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู?ของผู?มีส�วน
ได?ส�วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู?ของผู?มีส�วนได?ส�วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเป]ดเผยข?อมูล
สาธารณะ (OIT) จํานวนท้ังสิ้น 10 ตัวชี้วัด ไม�มีแบบวัดใดผ�านเกณฑ>เป@าหมาย (85 คะแนนข้ึนไป) จึงมีข?อเสนอ 
แนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานให?มีผลการประเมินท่ีดียิ่งข้ึนในป4ถัดไป ดังต�อไปนี้  

            แบบวัดIIT เปPนการประเมินการรับรู?ของบุคลากรภายในเก่ียวกับการปฏิบัติหน?าท่ีการใช?จ�ายงบประมาณ
และทรัพย>สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท่ีเก่ียวข?อง รวมท้ังหลักการมีส�วนร�วมของประชาชน 
จึงควรดําเนินการดังนี้  

1) การปฏิบัติหน?าท่ี จัดให?มีการเป]ดเผยข?อมูลเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลาและผู?รับผิดชอบในการห?บริการ
อย�างชัดเจนสร?างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให?บริการของผู?มาติดต�อรับบริการ ณ จุดให?บริการได?โดยง�าย 
สะดวกและเปPนไปตามหลักการปกป]ดความลับของผู?ให?ข?อมูล รวมท้ังกําหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการ
พิจารณาให?คุณ ให?โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

2) การใช?งบประมาณ จัดให?มีการเป]ดเผยข?อมูลการใช?จ�ายงบประมาณ แผนการจัดซ้ือจัดจ?างหรือการ
จัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ�ายงบประมาณโดยเป]ดเผยและพร?อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส�วน ตลอด 
จนการจัดทํารายงานผลการใช?จ�ายงบประมาณอย�างสมํ่าเสมอ  

3) การใช?อํานาจของผู?บริหารด?านการบริหารงานบุคคล จัดทํารายละเอียดของตําแหน�งงาน            
(job description) และเกณฑ>การประเมินผลการปฏิบัติงานอย�างชัดเจนและเป]ดเผย รวมท้ังการเป]ดรับฟXงความ
คิดเห็นของผู?ท่ีเก่ียวข?องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใช?ทรัพย>สินของราชการ จัดทําคู�มือและระเบียบการใช?ทรัพย>สินของราชการ สร?างระบบการกํากับ
ดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย�างเคร�งครัด  

 
 
 



-6- 
5) การแก?ไขปXญหาการทุจริต มุ�งเสริมสร?างวัฒนธรรมการทํางานเพ่ือประโยชน>สูงสุดของส�วนรวม มีจิต

สาธารณะและพร?อมให?บริการประชาชนอย�างเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทํามาตรการการป@องกันและมีระบบ
การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย�างชัดเจนและเป]ดเผย รวมท้ังการเป]ดให?ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
แสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทํางานของหน�วยงานได?โดยง�ายและสะดวก  

                                                        
แบบวัด EIT เปPนการประเมินการรับรู?ของผู?รับบริการท่ีมีต�อคุณภาพและมาตรฐานการให?บริการอย�างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม�เลือกปฏิบัติ จึงควรดําเนินการดังนี้  
1) คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธ>เก่ียวกับระบบและข้ันตอนการให?บริการงานด?านต�างๆ อย�าง

ท่ัวถึง และส�งเสริมให?มีการฝsกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู?เก่ียวกับการปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอ  
2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธ>และเป]ดเผยข?อมูลบนเว็บไซต>หลักของหน�วยงานให?

ง�ายต�อการเข?าถึงข?อมูล และมีการปฏิสัมพันธ>แลกเปลี่ยนข?อมูลข�าวสารกันอย�างชัดเจนและต�อเนื่อง  
3) การปรับปรุงระบบการทํางาน สร?างกระบวนการปรึกษาหารือระหว�างผู?บริหารและบุคลากรเพ่ือ

ร�วมกันทบทวนปXญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย�างเปPนระบบ และส�งเสริมให?ผู?รับบริการและประชาชน
ท่ัวไปมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให?คําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ให?บริการได?โดยสะดวก  

แบบวัด OIT เปPนการเป]ดเผยข?อมูลพ้ืนฐานต�าง ๆ ท่ีเปPนปXจจุบันของหน�วยงานสู�สาธารณะบนเว็บไซต>ของ
หน�วยงานอย�างครบถ?วนสมบูรณ>และง�ายต�อการเข?าถึง และแสดงเจตนารมณ>ในการป@องปรามการทุจริตโดยมี
มาตรการท่ีเปPนรูปธรรม จึงควรดําเนินการ ดังนี้  

1) การเป]ดเผยข?อมูล เน?นการเผยแพร�ข?อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด?วยข?อมูลด?านการ
บริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ?างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังข�าว
ประชาสัมพันธ> และมีช�องทางการปฏิสัมพันธ>กับผู?รับบริการและประชาชนท่ัวไป และการให?บริการผ�านระบบ    
e-service โดยต?องเผยแพร�ในหัวข?อหรือตําแหน�งท่ีสามารถเข?าถึงและสืบค?นข?อมูลได?โดยง�าย ทุกช�วงเวลา ท้ังนี้ 
ต?องเปPนการเข?าถึงผ�าน URL บนเว็บไซต>หลักของหน�วยงานโดยตรง  

2) การป@องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร?อมเข?ารับการประเมิน ITA ก�อนจะศึกษาและวิเคราะห>
ผลการประเมินของป4ท่ีผ�านมาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให?มีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอย�างเปPนรูปธรรม ท่ีสําคัญ ต?องมีการพัฒนาทักษะ 
ความรู?ความสามารถของบุคลากรผู?ดูแลเว็บไซต>ของหน�วยงานในการปรับปรุงระบบให?ทันสมัยและมีการ
ติดต�อสื่อสารผ�านเว็บไซต>ได?อย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-7- 
5.  ข:อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงาน   
     ให:ดีข้ึน 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู:รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 

(1) มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ
ใช?ทรัพย>สินของราชการท่ีถูกต?อง 

จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ 
การใช?ทรัพย>สินของราชการท่ี 
ถูกต?อง 

สํานักปลัด/ 
กองคลัง 

(2) ให?ความรู?เก่ียวกับการป@องกัน 
ผลประโยชน>ทับซ?อน 

(1) ฝsกอบรมหรือประชุม 
พนักงานหน�วยงานเพ่ือให? 
ความรู?เก่ียวกับผลประโยชน> 
ทับซ?อน 

สํานักปลัด 

(3) ให?ความรู?เรื่องการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร�งใสใน 
การดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐ 

รณรงค>ให?ความรู?เรื่องการ 
ประเมินคุณธรรมและความ 
โปร�งใสในการดําเนินงานของ 
หน�วยงานภาครัฐ ผ�านสื่อสังคม 
ออนไลน>หรือสื่สารสนเทศของ 
หน�วยงาน 

สํานักปลัด 

(4) การจัดทําประกาศข?อปฏิบัติ
ในการขอยืมทรัพย>สินของทาง
ราชการไปใช?ในการปฏิบัติงาน 

มีการจัดทําประกาศข?อปฏิบัติ 
ในการขอยืมทรัพย>สินของทาง 
ราชการไปใช?ในการปฏิบัติงาน  
ให?บุคคลภายในและภายนอก 
หน�วยงานทราบให?ชัดเจน 

สํานักปลัด/ 
กองคลัง 

5) การเป]ดเผยข?อมูล ข?อเท็จจริง
แก�ผู?มาใช?บริการอย�างถูกต?อง  
ตรงไปตรงมา และมีแนวทางใน
การให?ผู?มาติดต�ออย�างโปร�งใส 

จัดทําประกาศไม�เรียกร?อง 
ประโยชน>อ่ืนใดในการปฏิบัติ 
หน?าท่ี และมีการจัดทําประกาศ 
ไม�เรียกรับผลประโยชน>หรือ 
ทรัพย>สินใดๆ 

สํานักปลัด 

6) การตรวจสอบและต�ออายุ 
เว็บไซต>ให?ทันกําหนดเวลา พร?อม
ท่ีจะเผยแพร�ข?อมูลให?ประชาชน
ทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต> 
ของหน�วยงานให?เปPนปXจจุบัน 

สํานักปลัด 

7) เป]ดโอกาสให?ผู?รับบริการ หรือ
ผู?มีส�วนได?ส�วนเสียเข?ามามีส�วน
ร�วมในการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

ประชาสัมพันธ>ช�องทางการ 
ร?องเรียน การให?ข?อเสนอแนะ 
เพ่ือให?บุคลากรและสาธารณชน 
รับทราบ 

สํานักปลัด 

8) มีการมอบหมายงาน  
การปฏิบัติงาน รวมถึงการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพของงาน โดยไม�
เลือกปฏิบัติ 

(1) สร?างความเข?าใจร�วมกัน 
เก่ียวกับเกณฑ>การประเมินและ 
การทํางาน 
(2) ผู?บริหารเน?นย้าํในท่ีประชุม 
เรื่องความเปPนธรรมในการ 
ประเมิน เพ่ือเพ่ิมความตระหนัก 
ให?กับหัวหน?างาน 

สํานักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช�าง 

-รายงานความก?าวหน?า 
และสรุปผล  ณ สิ้น
ป4งบประมาณ 
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มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู:รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 

(9) มีแนวทางการเป]ดเผยข?อมูล
พ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ราชการท่ีถูกต?อง 

จัดทําแนวทางการเป]ดเผยข?อมูล
และเผยแพร�ข?อมูลพ้ืนฐาน
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน การเป]ด
ช�องทางปฏิสัมพันธ>กับผู?รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป สามารถ
เข?าถึงได? 

สํานักปลัด/ 
กองคลัง/กอง
ช�าง/กอง
การศึกษาฯ 

(10) จัดทําแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการป@องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

จัดทําแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให?มีการ
กํากับติดตามการนําไปปฏิบัติ
อย�างเปPนรูปธรรม 
และเป]ดเผยผ�านเว็บไซต>อย�าง
ท่ัวถึง 

สํานักปลัด/ 
กองคลัง/กอง
ช�าง/กอง
การศึกษาฯ 

-รายงานความก?าวหน?า 
และสรุปผล  ณ สิ้น
ป4งบประมาณ 
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