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บทนำ 

 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเจตนามุ่งหวังให้หน่วยงาน

ภาครัฐกลุ ่มเป้าหมายได้ร ับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล             

ผลการประเมิน รวมทั้งจ้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง

เหมาะสมเพื ่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื ่อนมาตรการเชิงบวก           

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้ง สะท้อนถึงความตั ้งใจของหน่วยงานในการยกระดับ

มาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที ่ประจักษ์ต่อสาธารณะ          

ทั้งในระดับชาติและระดับสากล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิเคราะห์

ผลการประเมินในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  

 

          สำนักปลัด 

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะห์ผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกการสร้างความตระหนัก
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม และ 
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกล
ยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที ่หน่วยงานภาครัฐทั ่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ ่งหวั ง           
ให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร ่อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมได้คะแนน ร้อยละ ๗๐.๓๑ คะแนน ระดับการประเมิน
อยู่ในระดับ C            
            
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  
 จากผลการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนที่ต้องพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

  ๓.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๗๐ ) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่      
มีจำนวน ๘ ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
   ๑. ตัวชี ้ว ัดที ่ ๑ การใช้อำนาจ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร ้อยละ ๙๗.๑๘           
เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
อำนาจของผู ้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในการทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง 
   ๒. ตัวชี ้วัดที ่ ๒ การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๙๖.๔๙        
เป็นคะแนนจากตัวชี ้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายในหน่วย งานต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ
จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึง
การปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ   



   ๓. ตัวชี้วัดที่ ๓ การแก้ไขปัญหาทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๙๕.๖๑ 
เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม  
   ๔. ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๙๓.๙๖     
เป็นคะแนนจากตัวช ี ้ว ัดที ่ม ีว ัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน                  
ต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่
การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการจ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงิน
ของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องจ่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทางไปราชการ เป็นต้น ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายใน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  
   ๕. ตัวช้ีวัดที่ ๕ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 
๙๓.๗๖ เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่ อ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรถายใน ในการนำทรัพย์สินของ
ทางราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู ้อื ่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการ    ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้อง
มีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก หน่วยงานจะต้องจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ 
   ๖. ตัวช้ีวัดที่ ๖ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๙๒.๐๑ 
เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของผู้บริหาร ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่อง
ต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่
จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถส่งคำติชม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการให้บริการ นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
   ๗. ตัวช้ีวัดที่ ๗ การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๘๙.๒๐ 
เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
เสีย ของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั้ง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิด
โอกาสให้ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการด้วย 
 



   ๘. ตัวช้ีวัดที่ ๘ คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๘๙.๑๐ 
เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึด
หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่
เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้เสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
คุณธรรม  

  ๓.๒ จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ) องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยไร่ มีจำนวน ๒ ตัวช้ีวัด เรียงตามลำดับดังนี้ 
   ๑. ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๕๔.๕๗       
เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หน่วยงาน
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
   ๒. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๑๘.๗๕ 
เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือ
เปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ 
    การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร    
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต  
    มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการ 
.ประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามนำไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๔. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขอ ง
หน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 

  จากเป้าหมาย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจำปี ๒๕๖๔ ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ ๘๐ จะต้องมีผลคะแนน ๘๕ คะแนน 
ขึ้นไป ภายในปี ๒๕๖๕ พบว่า ผลคะแนนการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จำนวน ๓ แบบวัด 
คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) แบบวัดการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และ
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด โดยแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน (IIT) และแบบวัดการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) นั้น ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (๘๕ คะแนน) 
ส่วนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (๘๕ คะแนน) ทั้ง ๒ ตัวชี้วัด จึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 



  แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การใช้
จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการ
มีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการ ดังนี้ 

  ๑) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ
ในการบริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุด
ให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 
  ๒) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุก
ภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ 
  ๓) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่ง
งาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือ และระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้าง
ระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม - คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 
  ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมเสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการ
ป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้
โดยง่ายและสะดวก 

  แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้ 

  ๑) คุณภาพการดำเนินงาน  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและข้ันตอนการให้บริการด้านต่าง 
ๆ อย่างท่ัวถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำเสมอ 

  ๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 

  ๓) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 



   

  แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื ้นฐานต่าง ๆ ที ่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่
สาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้ 

   ๑) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื ้นฐานเกี ่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 
และการให้บริการผ่าน e-service โดยต้องเผยในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลโดยง่าย 
ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 

   ๒) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อน
จะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้น
จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและมีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่
สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุง
ระบบให้ทันสมันและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

    

 

 

 
 
 
กราฟแสดงแนวโนม้การประเมินที่มีคะแนนสูงข้ึน 

๕. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และ 
ตวัชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีรายละเอียดดังนี้ 
  จากผลการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนน
ดีขึ้นทุกรอบปี ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิแสดงคะแนนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี สิ่งที่หน่วยงานควรมีการปรับปรุง      
คือ หน่วยงานควรมีระบบที่มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ต่อสาธารณชนมากขึ้นอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความ
พยายามที่จะป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้  จึงทำให้หน่วยงานควรมีการ
ดำเนินงานด้านความโปร่งใส และให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของราชการและให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการรับรู้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน นอกจากนี้ หน่วยงานต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล มีการจัดทำแผนป้องกนและปราบปรามการทุจริตประจำปีอย่างชัดเจน และเผยแพร่ข้อมูล
นั้นต่อสาธารณะ  



วิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ไดด้ังนี้ 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
๑. การปฏิบัติหน้าที่                ๙๖.๔๙ คะแนน ผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงใน

เรื่องการใช้ทรัพย์สินของราชการ พบว่า บุคลากรนำ
ทรัพย์สินของราชการไปใช้เป็นของส่วนตัวโดยไม่ได้
รับอนุญาต อีกท้ังบุคลากรส่วนน้อยไม่ทราบหรือรับรู้
ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของ อปท. 

๒. การใช้งบประมาณ              ๙๓.๙๖ คะแนน 

๓. การใช้อำนาจ                    ๙๗.๑๘ คะแนน 

๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ   ๙๓.๗๖ คะแนน 

๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต     ๙๕.๖๑ คะแนน 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
๖. คุณภาพการดำเนินการ         ๘๙.๑๐ คะแนน ผลคะแนน EIT พบว่า ควรจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ

ระดับคุณภาพการดำเนินงาน และพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร          ๙๒.๐๑ คะแนน 
๘. การปรับปรุงการทำงาน        ๘๙.๒๐ คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

๙. การเปิดเผยข้อมูล               ๕๔.๕๗ คะแนน ผลคะแนน OIT พบว่า ยังไม่มีการประเมิน และ
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีการจัดทำมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

๑๐. การป้องกันการทุจริต         ๑๘.๗๕ คะแนน 

 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นำมาสู่ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ดังนี้ 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การกำกับติดตาม 

(๑) ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรูเ้รื่อง 
การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ หรือ
สื่อสารสนเทศของ
หน่วยงาน 
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(๒) ผู้บริหาร
หน่วยงานควรแสดง
นโยบายเจตจำนงว่า
ควรมีการกำหนด
นโยบายมาตรการ 
แผนงาน หรือ 
โครงการ/กิจกรรม 
เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ครอบคลมุตามแนว
ทางการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐใน
แต่ละด้าน  

ผู้บริหารหน่วยงานควร
แสดงนโยบายเจตจำนง
ว่าจะบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มี
การกำหนดนโยบาย 
มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/ กิจกรรม เพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความ
โปร่งใสให้ครอบคลุม
ตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในแต่
ละด้าน ทั้งต่อเจา้หน้าท่ี
หน่วยงานโดยชี้แจงให้
รับทราบจากการประชุม 
หนังสือเวียนหรือติด
ประกาศภายในและต่อ
สาธารณชนผ่านทาง
เว็บไซตห์ลักของ
หน่วยงานหรือสื่ออ่ืน ๆ 
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(๓) การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร  

การเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสารหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน การ
เผยแพร่ข้อมลูเข้าถึงได้
ง่ายไม่ซับซ้อน และมี
ช่องทางหลากหลาย 
สร้างการรับรู้ใหผู้้มา
ติดต่อหรือ ผู้รับบริการ
สามารถแสดงความติด
เห็น ติชม ร้องเรียนต่อ
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงานได ้
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