
 
 
 
 
 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 
 
 

และ 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  



คำนำ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีเจตนารมณ์มุ ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้ง 
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดท้ัง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าท่ี (๒) การใช้งบประมาณ 
(๓) การใช้อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน (๗) 
ประสิทธิภาพการส่ือสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริต
โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผล
คะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ผลการประเมินครั้งนี ้จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ 
คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก 
ใหก้ับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 

  



มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกยีรต ิจังหวดันครราชสมีา 

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จากผลการประเมิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื ่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ปัจจุบันการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ 
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผล
การประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ได้
อย่างเหมาะสม 

๑.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง โดย
ภาพรวมได้คะแนน เท่ากับร้อยละ ๖๕.๑ คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ C 
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๘.๖๙ 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๕.๘๙ 
ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๕.๘๗ 
ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๕.๔๓ 
ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๒.๕๓ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๒.๓๙ 
ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๒.๑๑ 
ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๙.๔๙ 
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๕๔.๙๐ 
ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๘.๗๕ 

สรุปได้ว่า จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ ๘๘.๖๙ คือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าท่ี ส่วน
จุดท่ีจะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 

  

  



-๒- 

 

๑.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะต้อง
พัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

- จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๐) จำนวน ๗ ตัวชี้วัด คือ 

(๑) ตัวชี้วัดท่ี ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ ๘๘.๖๙ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ี เกี ่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว้
สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

(๒) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๘๙ เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู ้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการ
สื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้
ผู ้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการ
ให้บริการ และมีการช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ จัดให้
มีช่องทางให้ผู ้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับ 
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๘๗ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง กับการมอบหมายงาน 
การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและ
ไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั ่นต่อการใช้อำนาจขอ ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการ
มอบหมายงาน อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควรให้
ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน เนื่องจากมีบางกลุ่มตัวอย่าง
จากการประเมินท่ีให้ความคิดเห็นว่าการประเมินและการเล่ือนระดับยังขาดความเป็นธรรม 

(๔) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๔๓ เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเดน็ท่ี
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดี
ยิ ่งขึ ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ ่งขึ ้น เห็นได้ว่า 
หน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ท้ังนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้อง ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดี
ขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมาก ขึ้นอีกด้วย 

  



-๓- 

 

(๕) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ ๘๒.๕๓ เป็นคะแนนจากการประเมินการรบัรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี ่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ นับต้ังแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การ
เบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า เดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

(๖) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละ ๘๒.๙๓ เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู ้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี ่ยวข้อง กับพฤติกรรมของ
บุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมใน
การขอยืมทรัพย์สินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่ง
หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานจะควรมีการจัดทำแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ 
รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

(๗) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ ๘๒.๑๑ เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นท่ี เกี่ยวข้องกับการให้
ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง เห็นได้ว่าหน่วยงานควรทบทวนนโยบายท่ี
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และ
จะต้องสร้างความเชื่อมั ่นให้บุคลกรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย รวมท้ัง
หน่วยงานควรมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝา่ย
ตรวจสอบจากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

- จุดอ่อน (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐) จำนวน ๓ ตัวชี้วัด คือ 

(๑) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ ๗๙.๔๙ เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเห็นได้
ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที ่ชัดเจนแก่ผู ้ร ับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู ่เหนือ
ผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน อย่างไรก็ดี สิ ่งที ่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพื่อให้
หน่วยงานได้คะแนนดีขึ ้น ควรพัฒนาในเกี่ยวกับหน่วยงานควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณะควร
รับทราบอย่างชัดเจน ควรเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย ควรเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงานการบริการให้เกิดความโปร่งใส 
ปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น 

  



-๔- 

 

(๒) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ ๕๔.๙๐ เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมลูท่ี
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเด็น 
คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ 
แผนดำเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ
การดำเนินงานของหน่วยงาน 

(๓) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ ๑๘.๗๕ เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนไดร้ับ
ทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (๒) 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตใน หน่วยงานให้ลดน้อยลง
หรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 

  



-๕- 

 

๒. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

๒.๑ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) ได้คะแนน 
เท่ากับร้อยละ ๘๔.๓๒ อยู่ในระดับดี (Good) 

 
บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานใน

การปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื ่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ดีส่ิงที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสำหรับ หน่วยงานมี
รายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ต ัว ช้ีว ัด ท่ี  ๔ การใช้
งบประมาณ 

ท่านรู้เกี ่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประ จำ ปี  ขอ ง
หน่วยงานของท่านมากน้อย
เพียงใด 

ควรประชาสัมพันธ ์ให้บ ุคลากรในสังกัดทราบถึง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานให้
มากขึ้น ในทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น การประชุม
ประจำพนักงานประจำเดือน การประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Line กลุ ่มพนักงาน การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  
ข้อมูลข่าวสาร การแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน หัวหน้า
ส่วนราชการให้แจ้งบุคลากรในสังกัด ได้ร ับทราบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

  



-๖- 

 

๒.๒ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนน 
ร้อยละ ๘๓.๖๐ อยู่ในระดับดี (Good) 

 
บ่งช้ีให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่า ยึด

หลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว้  โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งท่ีเป็นเงิน 
ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื ่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ ่งที ่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสำหรับ 
หน่วยงานมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชีว้ัดท่ี ๘ การปรับปรุง
ระบบการทำงาน 

หน่วยงานที ่ท ่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู ้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน  ได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การ ให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วม 
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น ร่วมวางแผน 
และ  เสนอแนะการดำเน ินงาน ผ ่าน
ช่องทางต่าง ๆ มากขึ้น 

  



-๗- 

 

๒.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนร้อยละ ๓๖.๘๒ อยู่
ในระดับต่ำ 

 
เห็นได้ว่า หน่วยงานไม่มีการวางระบบเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานใหส้าธารณชนรับทราบ

อย่างเป็นปัจจุบัน ไม่แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง ทำให้
โดยรวมแล้วหน่วยงานสามารถดำเนินงานในด้านความโปร่งใสได้ดีเท่าท่ีควร ส่ิงท่ีควรเป็นประเด็น การพัฒนาสำหรับ
หน่วยงานมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ต ั ว ช้ี ว ั ด ท่ี  ๙ .๑  ก า ร
ประชาสัมพันธ์ 

Social Network หน่วยงานควรแสดงถึงช่องทางท่ีผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วน
ได้ส ่วนเสียสามารถสอบถามข้อม ูลต ่าง  ๆ ได้ และ
หน่วยงานสามารถที่จะสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถาม
ผ ่ านทาง เว ็ บ ไซต ์ ของหน่ วยงาน ไ ด้ ทันที  (๒  way 
communication) 

ต ั ว ช้ี ว ั ด ท่ี  ๙ .๒  ก า ร 
บริหารงาน 

คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

หน่วยงานควรแสดงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการ 

ต ั ว ช้ี ว ั ด ท่ี  ๙ .๕  ก า ร
ส่งเสริมความโปร่งใส 

การเปิดโอกาศให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

หน่วยงานควรแสดงถึงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
โดยเป็นช่องทางที่สามารถเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งให้
เป็นความลับ แล ควรมีผู ้ร ับผิดชอบการรับแจ้งเรื ่อง
ร้องเรียนการทุจริตเป็นการเฉพาะ 

  



-๘- 

 

๓. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้คะแนนร้อยละ ๑๘.๗๕ ซึ่งประเมินจากการเผยแพร่ข้อมูล
ท่ีเป็นปัจจุบนับนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

ตัวชี้วัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐ การป้องกันการ
ทุจริต  

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ๑๘.๗๕ 

ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควร
ให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานใหส้าธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น 
คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้น จะแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่
สามารถเกิดข้ึนได้ 

  



-๙- 

 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดี
ขึ้น  

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๖๕.๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยมีผลการประเมิน
ระดับ C หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้สอดคล้องตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ค่อนข้างมาก 
อย่างไรก็ดี มีประเด็นสำคัญท่ีควรพิจารณาเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาอีกราวร้อยละ ๒๕-๓๕ ของตัวชี้วัดหรือ
ข้อคำถามท้ังหมด หน่วยงานพึงพิจารณารายละเอียดผลการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในจุดท่ีเป็นปัญหา 
ซึ่งจะทำให้สามารถยกระดับคะแนนในรายตัวชี้วัด และคะแนนโดยภาพรวมเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานตามหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใสเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คาดหมายว่าหากหน่วยงานมีการวางแผนการดำเนินงานและจัดการความ
เส่ียงท่ีดีล่วงหน้า ภายใต้ความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของประชาคมภายในหน่วยงาน จะนำมาสู่ความเช่ือมั่นศรัทธา
แก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป โดยประเด็นท่ีควรมีการเปิดเผยหรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และเป็นการดำเนินการในปีท่ีรับการประเมิน 

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของปีท่ีผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน ฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ฯ 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดำเนินงาน เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีท่ีรับการประเมิน 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการดำเนินการในปีท่ี
รับการประเมิน 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / เป็นกิจกรรมหรือการ
ดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี ่ยงตามข้อ O36 / เป็นการ
ดำเนินการในปีท่ีรับการประเมิน 

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียด
ของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการใน
การบริหารจัดการความเส่ียง เป็นต้น ท้ังนี้ต้องเป็นการดำเนินการในปีท่ีรับการประเมิน 

  



-๑๐- 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้กำหนดมาตรการ/แนวทาง เพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู ่แล้ว เพื่อ 
สอดคล้องกับผลการประเมิน ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

๑.จัดทำข้อมูลพื้นฐานให้
ถูกต้อง ครบถ้วน 

จัดทำโครงสร้าง ข้อมูลผู ้บริหาร 
ข้อมูลการติดต่อ Social Network 
ข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
ถูกต้อง และครบถ้วน 

สำนักปลัด อบต. • รายงานความก้าวหน้า 
รอบ ๖ เดือน 

• รายงานสรุปผล ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ 

๒.จัดทำการประเมินความ
เส่ียงเพื่อป้องกันการทุจริต 

ประเมินความเส่ียงเพื่อป้องกันการ
ทุจริต และดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเส่ียงการทุจริต 

สำนักปลัด อบต. 

๓ . ร า ย ง าน ก า ร ก ำ กั บ
ต ิดตามการดำเน ินง าน
ประจำปี รอบ ๖ เดือน 

รายงานการกำก ับต ิดตามการ
ดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน 

สำนักปลัด อบต. 

๔ . ร า ย ง าน ก า ร ก ำ กั บ
ต ิดตามการดำเน ินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี 
รอบ ๖ เดือน 

รายงานการกำก ับต ิดตามการ
ดำเน ินการป ้ องก ันการท ุ จริ ต
ประจำปี รอบ ๖ เดือน 

สำนักปลัด อบต. 

๕.จัดทำมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสและดำเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

สำนักปลัด อบต. 

๖.การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และรายงานผล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

สำนักปลัด อบต.  

 




