
 
1. ความเปนมา 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ถือเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดย
เปนเครื่องมือในเชิงบวกที่มุงพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสรางสรรคมากกวามุงจับผิด เปรียบเสมือน
เครื่องมือตรวจสุขภาพองคกรประจาป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศไดรับทราบถึง
สถานะและปญหาการดําเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร ผลการประเมินที่ไดจะชวยให
หนวยงานภาครัฐสามารถนาไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ใหบริการสามารถอํานวยความสะดวก และตอบสนองตอประชาชนไดดียิ่งข้ึน ขณะเดียวกันการประเมิน ITA 
ยังเปนเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานภาครัฐ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไมไดเปนเพียงการประเมิน
คุณธรรมการดําเนินงาน การปองกันการทุจริตในองคกรและการเปดเผยขอมูลภาครัฐ แตยังเปนการประเมิน 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน เพ่ือใหทราบถึงชองวางของความไมเปนธรรมและ 
ความดอยประสิทธิภาพ สําหรับนําไปจัดทาแนวทางมาตรการตาง ๆ ในการปองกันการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบในระบบราชการไทยตอไป 
 การประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นับปที่ 9 ของการดําเนินการที่ผานมา 
และเปนปที่ 4 ที่ไดปรับเขาสูการประเมินในรูปแบบออนไลน โดยการพัฒนารวมกันกับคณะเศรษฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ประกอบกับสานักงาน ป.ป.ช. ไดออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
System: ITAS) ซึ่งนํามาใชเปนศูนยกลางในการดําเนินการประเมินไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประเมิน ITA 
ในรูปแบบปจจุบันไดสงผลใหหนวยงานภาครัฐไดเกิดความตระหนักในการบริหารงานและกํากับดูแลการ
ดําเนินงานใหมีคุณธรรมและใหความสําคัญกับความโปรงใสขององคกรของรัฐเปนอยางมากและครอบคลุม
หนวยงานภาครัฐไปทั่วประเทศ ซึ่งจะเห็นไดวาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนตนมานั้นไดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหนวยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งความตื่นตัว
และหันมาใหความสนใจตอการพัฒนาแฟลตฟอรมอีเล็กทรอนิกสของตนเองใหทันสมัยและนาสนใจมากข้ึน ที่
สําคัญคือสงผลใหหนวยงานมีการจัดการขอมูลขาวสารอยางเปนระบบระเบียบและเตรียมความพรอมในการ
เปดเผยขอมูลตอสาธารณะใหไดรับทราบและสงเสริมใหเกิดการตรวจสอบอีกดวย ในการขับเคลื่อนการประเมิน 
ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนการทํางานรวมกันของหนวยงานรวมกํากับติดตามทั้ง 5 หนวยงาน 
ไดแก สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหนวยงาน
ภาครัฐ จานวน 8,300 แหงทั่วประเทศ เขารวมการประเมินซึ่งครอบคลุมหนวยงานภาครัฐทั้งในฝายนิติ
บัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองคกรอิสระ กลาวไดวาเปนการประเมินดานธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศไทยในปจจุบัน 
 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
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2. หลักการ  
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กําหนดกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงานที่เชื่อมโยงและตอเนื่องจากการประเมินในปที่ผานมา อีกทั้งยังคํานึงถึงการเก็บขอมูลอยางรอบดาน
และหลากหลายมิติ การกําหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เปนไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ
เพ่ือให ผลการประเมินสามารถสะทอนสุขภาวะขององคกรในดานคุณธรรมและความโปรงใสไดอยางแทจริง 
โดยมีการเก็บขอมูลจาก 3 สวน ดังนี้ 
  สวนที่ 1 การเก็บขอมูลจากบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) โดยเปดโอกาสใหบุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไมนอยกวา 1 ป 
ไดมีโอกาสสะทอนและแสดงความคิดเห็นตอคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเอง โดยสอบถามการ
รับรูและความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก 
   ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ 
  ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ 
  ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต 
 สวนที่ 2 การเก็บขอมูลจากผูรับบริการหรือผูติดตอหนวยงานภาครัฐ (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูติดตอหนวยงานภาครัฐในชวง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดมีโอกาสสะทอนและแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
โดยสอบถามการรับรูและความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก 
   ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
   ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 
  สวนที่ 3 การเปดเผยขอมูลทางเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) เปนการตรวจสอบระดับการเปดเผยขอมูลของหนวยงานภาครัฐที่เผยแพร
ไวทางหนาเว็บไซต หลักของหนวยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผูเชี่ยวชาญและคนกลาง 
(third party) เปนผูตรวจสอบขอมูลและใหคะแนน พรอมขอเสนอแนะตามหลักเกณฑการประเมินท่ีกําหนด 
แบงออกเปน 2  ตัวชี้วัด ไดแก 
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
   ตัวชี้วัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
   ตัวชี้วัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน 
   ตัวชี้วัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
   ตัวชี้วัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 
   ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
   ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 การดาํเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 
   ตัวชี้วัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 
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3. การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
บางใบไม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบาง
ใบไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 88.04 คะแนน ซึ่งถือวามี
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานระดับ A โดยเรียงลําดับคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8t 
 

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

ลําดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
1 การใชอํานาจ 99.08 
2 การแกไขปญหาการทุจริต 98.61 
3 คุณภาพการดําเนินงาน 98.06 
4 การใชทรัพยสินของราชการ 97.69 
5 การใชงบประมาณ 97.56 
6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.13 
7 การปฏิบัติหนาที่ 96.77 
8 การปรับปรุงการทํางาน 95.74 
9 การปองกันการทุจริต 75.00 

10 การเปดเผยขอมูล 72.84 
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  เมื่อพิจาณาตามตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดการใชอํานาจ ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 99.08 
รองลงมาคือตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 98.61 และตัวชี้วัดการคุณภาพการ
ดําเนินงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ 98.06 ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนเทารอยละ 97.69  
ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ไดคะแนนเทากับรอยละ 97.56 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนรอยละ 
97.13 ตัวชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนเทากับรอยละ 96.77 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทํางาน ได
คะแนนเทากับรอยละ 5.74 ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 75.00 และตัวชี้วัดการ
เปดเผยขอมูล ไดคะแนนเทากับรอยละ 72.84 ซึ่งไดคะแนนนอยสุด 
  สรุปไดวา จุดแข็งที่หนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 99.08 คือ ตัวชี้วัดการใชอํานาจ
ส ว น จุ ด ที่ จ ะ ต อ ง พั ฒ น า เ นื่ อ ง จ า ก ไ ด ค ะ แ น น ต่ํ า สุ ด เ ท า กั บ ร อ ย ล ะ  7 2 . 8 4 คื อ  ตั ว ชี้ วั ด 
การเปดเผยขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล  
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีขององคการบริหารสวนตําบล
บางใบไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่มีรอยละเพ่ิมข้ึนแสดงให
เห็นถึงจุดแข็ง และจุดออนที่จะตองพัฒนาไวดังตอไปนี้  
    4.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 85) จํานวน 8 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  (1) ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 99.08 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใชอํานาจสั่งการให
ผูใตบังคับบัญชาทําในธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชาหรือทําในสิ่งที่ไมถูกตอง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีอาจเกิดการแทรกแซงจากผูมีอํานาจ เชน การซื้อขายตําแหนง หรือการเอ้ือ
ผลประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง จะเห็นไดวา บุคลากรภายในหนวยงานมีความเชื่อมั่นตอการใชอํานาจของ
ผูบังคบับัญชา ที่มีความถูกตองและเปนธรรมมากที่สุด 
   (2) ตัวชี้วัด 5 การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 98.61 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน  
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดย
หนวยงานจะตองทบทวนนโยบายที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทํา 
แผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยาง
เปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ที่จะตองทํา
ใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสรางความเชื่อมั่นใหบุคลกรภายใน ในการรองเรียนเมื่อ
พบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย นอกจากนี้ หนวยงานควรมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหนวยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
ไปปรับปรุงการทํางานเพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
  (3) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 98.06 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพ
การดําเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน 
และระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองให
ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ/ใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
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ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล ซึ่งสะทอนถึงการปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรม และยังประเมิน 
การรับรูเกี่ยวกับประสบการณตรงในการถูกเจาหนาที่เรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับ
การปฏิบัติหนาที่ดวย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเก่ียวกับการบริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวมของ
หนวยงาน ที่จะตองคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอ้ือประโยชนใหกับบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง  
   (4) การใชทรัพยสินของราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 97.69 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ ในประเด็นที่ เก่ียวของ
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือนําไปให
ผูอื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี ้
หนวยงานมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากร
ภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของ
หนวยงานดวย 
  (5) ตัวท่ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 97.56 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและ
เผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตาม
วัตถุประสงคและไมเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องตาง ๆ 
เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับ
พัสดุดวย นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใช
จายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 
  (6) ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 97.13 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอ
สาธารณชน ผานชองทางที่หลากหลาย สามารถเขาถึงไดงายและไมซับซอน โดยขอมูลที่เผยแพรจะตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสงคําติชมหรือ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีขอกังวลสงสัยไดอยางชัดเจน 
เห็นไดวาหนวยงานใหความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถ
สงคาติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน การใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีขอกังวลสงสัยได
อยางชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเก่ียวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอสามารถรองเรียน 
การทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย ซึ่งสะทอนถึงกรสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน
เสียอยางมีประสิทธิภาพ  
  (7) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 96.77 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหนวยงานของ
ตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือ
ดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียม ไมวาจะเปน
ผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอที่รูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงมั่น เต็มความสามารถ 
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และมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งลวนถือเปนลักษณะการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาหนาที่
ของรัฐอยางมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูในประเด็นที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน 
ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหนวยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหนาที่ และในกรณี
ชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตาง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแมแตกรณีการใหเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่น ๆ ตอบุคคลภายนอก ซึ่งถือเปนความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการรับสินบนไดในอนาคต 
  (8) ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 95.74 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอ 
การปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่เก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ 
เจาหนาที่และกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน
เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอเขามามี
สวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหดีขึ้นแลว ยังควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงาน
ใหมีความโปรงใสมากขึ้นอีกดวย 

  4.2 จุดออนหรือจุดขอบกพรอง (ตวัชี้วัดทีไ่ดคะแนนนอยกวา 85) จํานวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี ้
   (1) ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 75.00 เปน
คะแนนจากการประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินการ
ตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 
ไดแก เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการ
ภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึง 
ความพยายามของหนวยงานที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได  
   (2) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 72.84 เปน
คะแนนจากการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงาน
ใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และ 
การปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3)  
การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจาป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา
พัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5)  
การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิด 
การมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและ 
การดําเนินงานของหนวยงาน 
 การประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีระดับคะแนนเพิ่มขึ้น เนื่องจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดสุราษฎรธานีไดนิเทศและใหคําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด และผูดูแลระบบ ขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ไดศึกษาและทําความเขาใจคูมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ในการดําเนินการ 
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5. ขอเสนอแนะ/หมายเหตจุากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ขององคการ 
    บริหารสวนตําบลบางใบไม ประจําปประมาณ พ.ศ. 2564 
 ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีคาคะแนนเทากับ 88.04 คะแนนอยูในระดับ A มีรายละเอียดดังนี ้
 จากเปาหมายการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําป 2564 ที่กําหนดใหหนวยงานที่เขารับ 
การประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในป 2565 พบวา ผลคะแนนการประเมิน
หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม จาก 3 แบบวัด คือ 1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวน
เสียภายใน (ITA) 2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และ 3) แบบตรวจการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ (OIT) จํานวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดท่ีมีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนข้ึนไป) 
คือ แบบวัด IIT OIT ซึ่งสะทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์สูงสุดและ
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน การเปดเผยขอมูลสาธารณะและการใหบริการผานระบบ e-
Service ไดอยางครบถวน และงายตอการเขาถึง สวนแบบวัดที่มีคะแนนต่ํากวาเกณฑเปาหมายเหมาย (รอยละ 
85) คือ แบบวัด EIT จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีผลการประเมินท่ีดียิ่งขึ้นในปถัดไป 
ดังตอไปนี้ 
  แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการ
ที่มีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ จึงเห็นควร
ดําเนินการดังนี้ 
  1. คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและขั้นตอนการใหบริการงาน
ดานตาง ๆ อยางทั่วถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
อยางสม่ําเสมอ 
  2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลัก
ของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและ
ตอเนื่อง 
  3. การปรับปรุงระบบการทํางาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและ
บุคลากร เพ่ือรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก ท่ีสําคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากร
ผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
     - ดานการปรับปรุงระบบการทํางาน มีขอเสนอแนะดังนี ้
      หนวยงานตองมีมาตรการลดขั้นตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว 
(one stop service) การใหบริการโดยใชระบบ IT รวมถึงจะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
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6. มาตรการเพื่อขบัเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เก่ียวของไดรวมกันพิจารณาเพ่ือกําหนดมาตรการในการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

1. มาตรการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะ 

๑. เผยแพรขอมูลขาวสารอยาง

นอยตามมาตรา 7 ของ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 43 

และมาตรา 44 ของพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2542 และไมเผยแพรขอมูล 

ตามมาตรา 14 และมาตรา 15 

ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของทางราชการ พ.ศ. 2540 

ความถูกตอง 
2. ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซดของ
หนวยงานใหมีความทันสมัยเปน
ปจจุบันโดยคํานึงถึงความเหมาะสม
กับสถานการณและความพรอมของ
บุคลากรและทรัพยากรใน
หนวยงาน 
3. เผยแพรขอมูลขาวสารตาม
แนวทางประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานของรัฐ 
4. ใหความสําคัญกับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล การรักษาความ
มั่นคงและความปลอดภัยบนเว็บไซด 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การดําเนินการ 
ใหผูบริหารทราบ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

2. มาตรการใหผูมี
สวนไดสวนเสียมี
สวนรวมในการ
ดําเนินงานของ
องคการบริหารสวน
ตําบลบางใบไม 

1. เปดเผยขอมูลขาวสารทาง
ชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซด อบต. 
บางใบไม,เฟสบุค อบต.บางใบไม, 
ไลนกรุป อบต.บางใบไม เปนตน 
2.จัดทําชองทางใหผูรับบริการหรือ
ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะ 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การดําเนินการ 
ใหผูบริหารทราบ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

 3. เปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวน
ไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานไมวาจะเปนในลักษณะการ
เขารวมในการจัดทําแผนพัฒนา การ
วางแผน หรือการดําเนินงาน 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 64  
– 

 ก.ย. 65 

รายงานผลการ
ดําเนินการให
ผูบริหารทราบอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

 

3. มาตรการสงเสริม
ความโปรงใสในการ
จัดซื้อจัดจาง 

1. การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จาง 
2. จัดทํารางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูปรายงานงานกอสราง 
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการพิจารณา
คัดเลือกขอเสนอ 
3. กําหนดราคากลางใหเปนไปตาม
แนวทางมติคณะรัฐมนตรี หรือ
กระทรวงการคลัง พรอมประกาศ
เผยแพรราคากลางและรายละเอียดการ
คํานวณราคากลางในชองทางที่กําหนด 

กองคลัง 
อบต. 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การดําเนินการ 
ใหผูบริหารทราบ 
อยางนอยปละ 1 
ครั้ง 

4. มาตรการปองกัน
การรับสินบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประกาศเจตจํานงในการ
บริหารงานอยางซื่อสัตย สุจริต 
โปรงใสและเปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาลที่ดี โดยเผยแพรประชาสัมพันธให
บุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวน
เสียภายนอกทราบ 
2. กําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
ทุกระดับ ใหครอบคลุมถึงการ
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีการ
ควบคุม กํากับ ติดตาม สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือปองกัน
การรับสินบน ใหสินบนหรือ
ผลประโยชนอ่ืนใด รวมถึงปองกันการ
มีสวนรวมในการทุจริตทุกรูปแบบ 
3. สงเสริมวัฒนธรรมการตอตานการ
รับ การใหสินบน หรือประโยชนอ่ืนใด 
รวมถึงปองกันการมีสวนรวมในการ
ทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

สํานักปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การดําเนินการ 
ใหผูบริหารทราบ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

 

4. กําหนดใหบุคลากรทุกคนมีหนาที่
สอดสอง และรวมกันปองกันการรับ 
การใหสินบนหรือผลประโยชนอื่น ๆ 
รวมถึงการทุจริตประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ โดยไมละเลย เพิกเฉยตอการ
กระทําที่เขาขายดังกลาว 
5. ดําเนินการลงโทษทางวินัย ทาง
ปกครองและทางกฎหมาย ตามความ
เหมาะสมตอผูบริหารหรือบุคลากรซึ่ง
ถูกตัดสินวาไดกระทําผิดทุจริตอยาง
เด็ดขาด 

 

  

5. มาตรการปองกัน
การขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตัว
กับผลประโยชน
สวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หามมิใหพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ ที่
เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจางกับผู
เสนอราคาที่มีความเก่ียวของกับ
บุคลากรภายในองคกร ทั้งประโยชน
สวนตนและประโยชนสวนรวมท่ีมีผล
ตอการปฏิบัติหนาที่ 
2. หามมิใหบุคลากรในองคการบริหาร
สวนตําบลบางใบไม ใชอํานาจหนาที่ 
ในการเอ้ือผลประโยชนกับตนเองทั้งที่
เก่ียวกับเงินและทรัพยสิน 
3. หามมิใหบุคลากรในองคการบริหาร
สวนตําบลบางใบไมดํารงตําแหนง
หนาที่ทับซอนกัน 
 
 

สํานักปลัด
อบต. 

กองคลัง 
กองชาง 
 อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

การดําเนินการ 
ใหผูบริหารทราบ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


