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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

********************* 
หลักการประเมิน 
แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก “เปิด” 

2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบการ 
ด าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ 
ประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงาน 
ภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความ 
โปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน 

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 
ปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนา 
ตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิด  
ประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
ภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (58 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ตามที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทจริตและประพฤติ 
มิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ต่อไป 

เครื่องมือในการประเมิน 
เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : 

IIT) 
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน 5 
ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของ 
ราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment 
: EIT) 

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน ที่
ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัด การปรับปรุง
ระบบการท างาน 

3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุURL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของ 

การเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
ข้อมูลพ้ืนฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความ
โปร่งใส) และตัวชี้วัด 



การป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือ 
ป้องกันการทุจริต) 

หลักเกณฑ์การประเมินผล 
1. การประมวลผลคะแนน 
การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 

2. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน 

(Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

 
3. ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้ 
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ 

คะแนนภาพรวมหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ : 80.04 คะแนน ระดับ
ผลการประเมิน B 
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การเปรียบเทียบผลการประเมิน ตั งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง ปี พ.ศ. 2564 

 
 



 



ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ (จาก คณะที่ปรึกษา ผู้ประเมิน ผ่านระบบ ITA) 
         หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 80.04 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการ
ประเมินระดับ B หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการสอดคล้องตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  
เป็นส่วนใหญ่ โดยมีบางประเด็นที่จ าเป็นวางแผนพัฒนา และปรับปรุงประมาณราวร้อยละ 15-25 ของตัวชี้วัด
หรือข้อค าถามทั้งหมด ทั้งนี้ หน่วยงานพึงพิจารณาประเด็นย่อยที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไข
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความ
โปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล นอกจากนี้ การส่งเสริมกลไกการท างานที่เปิดเผยจะสามารถสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาในมุมมองของสาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการ
ให้ดียิ่งขึ้น ได้แก ่
 - แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม และเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 
 - แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 
 -  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามข้อ O29 ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไป
ยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   
 - แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ 
ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ซึ่งเป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา 
 - แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การ
วางแผนก าลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้าง
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น โดยต้องเป็นการด าเนินการที่มีความสอด
รับกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน โดยควรแสดงต าแหน่งที่ส าคัญ และ
การแบ่งส่วนงานภายใน เช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรแสดงโครงสร้างที่ครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า 
 - ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่
ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
 - เพ่ิมมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 
 
 



 - ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของ
ท่านมากข้ึน 
 - เพ่ิมการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
 - ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 
 - ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากข้ึน 
 - พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่าง
เป็นธรรม 
 - ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยเพ่ิมการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
 - ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
 - เพ่ิมมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการท างานอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
 - ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 
 - ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
 - ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/ การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
 - เพ่ิมการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
 - เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ ได้รับผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ B (80.04 คะแนน) ซ่ึงเพิ่มขึ น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ D               
(55.72 คะแนน)  คะแนนเพิ่มข้ึน 24.32 คะแนน 

2) สรุปผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ดังนี้ 

เครื่องมือ ตัวชี วัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 

 
 

IIT 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 84.15 90.71 เพ่ิมข้ึน 

2. การใช้งบประมาณ 67.46 84.00 เพ่ิมข้ึน 

3. การใช้อ านาจ 78.05 86.68 เพ่ิมข้ึน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.30 81.57 เพ่ิมข้ึน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 69.14 85.33 เพ่ิมข้ึน 

EIT 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 77.26 75.72 ลดลง 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 76.24 79.54 เพ่ิมข้ึน 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน 76.95 78.60 เพ่ิมข้ึน 

9. การเปิดเผยข้อมูล 32.68 79.78 เพ่ิมข้ึน 



OIT 
10. การป้องกันการทุจริต 18.75 75.00 เพ่ิมข้ึน 

 คะแนนเฉลี่ย 55.72 80.04 เพ่ิมข้ึน 

 ระดับการประเมิน D B  

 
3) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ 

3.1 ตัวชี้วัดที ่1 การปฏิบัติหน้าที่ 
(ปี พ.ศ. 2563 มีคะแนน 84.15/ ปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 90.71) 

4) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน และได้รับคะแนนมากกว่า 80 คะแนน คือ 
4.1 ตัวชี้วัดที่ 2. การใช้งบประมาณ 

(ปี พ.ศ. 2563 มีคะแนน 67.46/ ปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 84.00) 
4.2 ตัวชี้วัดที ่3. การใช้อ านาจ 

(ปี พ.ศ. 2563 มีคะแนน 78.05/ ปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 86.68) 
4.3 ตัวชี้วัดที ่4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

(ปี พ.ศ. 2563 มีคะแนน 74.30/ ปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 81.57) 
4.4 ตัวชี้วัดที ่5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
      (ปี พ.ศ. 2563 มีคะแนน 69.14/ ปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 85.33) 

5) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน แต่มีค่าคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน คือ 
4.1 ตัวชี้วัดที่ 8. การปรับปรุงระบบการท างาน 

(ปี พ.ศ. 2563 มีคะแนน 73.63/ ปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 77.73) 
4.1 ตัวชี้วัดที่ 8. การปรับปรุงระบบการท างาน 

(ปี พ.ศ. 2563 มีคะแนน 73.63/ ปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 77.73) 
4.1 ตัวชี้วัดที่ 8. การปรับปรุงระบบการท างาน 

(ปี พ.ศ. 2563 มีคะแนน 73.63/ ปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 77.7) 
4.1 ตัวชี้วัดที่ 8. การปรับปรุงระบบการท างาน 

(ปี พ.ศ. 2563 มีคะแนน 73.63/ ปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 77.73) 
6) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง คือ 

6.1 ตัวชี้วัดที ่6. คุณภาพการด าเนินงาน 
(ปี พ.ศ. 2563 มีคะแนน 77.26/ ปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 75.72) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ประเด็นที่ควรพัฒนา ตัวชี วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภาพการด าเนินงาน 

การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือ ผู้มา
ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External 
Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 
  E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ   ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
มีคะแนน 65.70 ต่ าสุดจากจ านวน 
ค าถาม 5 ข้อ 

1.ควรปรับปรุงการบริการด้านต่าง ๆ 
ทั้งในแง่ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 
กระบวนการในการให้บริการให้มี 
ขั้นตอนที่รวดเร็ว และกระชับยิ่งขึ้น 
ให้เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 



3. ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตัวชี วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวชี วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล 

การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้าง  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล O26 การด าเนินการตาม 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O28 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 
ตัวชี้วัดย่อยที ่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ O33 การเปิดโอกาสให้เกิด 
การมีส่วนร่วม 

1.ต้องเพ่ิมข้อมูลโครงสร้าง 
ลักษณะแผนผัง ต าแหน่งส าคัญ 
ของผู้บริหารท้องถิ่นและ สภา
ท้องถิ่น โดยเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์
ของหน่วยงาน  
3.ควรแสดงการด าเนินการตาม 
นโยบายการบริหารทรัพยากร 
บุคคลในรอบปีนั้น ๆ ให้ชัดเจน 
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ 
หน่วยงาน  
4.ต้องรายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ 
หน่วยงาน 
5.ควรเพิ่มช่องทางการร้องเรียน
เรื่องทุจริตจะต้องแยกจากช่องทาง
ร้องเรียนอ่ืนๆ บนเว็บไซต์ของ 
หน่วยงาน 
5.ต้องแสดงผลการด าเนินการ 
หรือการจัดกิจกรรม ที่มีผู้มีส่วนได้
เสีย กับ อปท เข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ และต้อง เป็นข้อมูลการ
ด าเนินการในปีงบ 2564 โดย
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตัวชี วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ตัวชี วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต 

การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 
 

ควรการด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายใน โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ ดังนี้ 

 
 

มาตรการ/ 
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตามผล 
การด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

จากผลการประเมิน ITA 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน ที่พบว่า ควร
ปรับปรุงการบริการด้านต่าง ๆ 
ทั้งในแง่ของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และ กระบวนการใน
การให้บริการให้มี ขั้นตอนที่
รวดเร็ว และกระชับยิ่งขึ้น ให้
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด  
วิธีการด าเนินการ ทบทวนผล
การประเมิน ในประเด็น 
ข้างต้น เพ่ือเสนอ แนวทางใน
การปรับปรุง ดังนี้ ปรับปรุง
ขั้นตอนการให้บริการ จัดท า
แผนผังขั้นตอน เวลาในการ
ด าเนินการให้ชัดเจนในการ
ให้บริการ ในแต่ละด้านการ
บริการประชาชน 
 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

จัดท าแบบส ารวจ
ความพึงพอใจต่อ 
การให้บริการของ 
อบต.ทุ่งมหาเจริญ 
เพ่ือน าข้อมูลมา
ปรับปรุงการ
ให้บริการ 

ทุก ๆ  กอง/ 
ส านัก 



มาตรการ/ 
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตามผล 
การด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ตัวชี้วัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล 

จากผลการประ เม   ิน ITA 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ที่พบว่า 
ตัวชี วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูล 
พ้ืนฐาน O1 โครงสร้าง  
ตัวชี วัดย่อยที่ 9.4 การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O26 การด าเนินการตาม 
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล O28 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 
ตัวชี วัดย่อยที่ 9.5 
การส่งเสริมความโปร่งใส  
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และ O33 การเปิดโอกาสให้เกิด 
การมีส่วนร่วม 
วิธีการด าเนินการ ทบทวนผล
การประเมิน ในประเด็น ข้างต้น 
เพ่ือเสนอ แนวทางในการ
ปรับปรุง ดังนี้ 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

แต่งตั้งคณะท างาน
การเปิดเผยข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลใน
แต่ละด้าน เพ่ือ
เปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์ ของ อบต.
ทุ่งมหาเจริญ แล้ว
รายงานให้ผู้บริหาร
รับทราบ 

 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ/ 
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตามผล 
การด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ตัวชี้วัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล (ต่อ) 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ส าหรับ
พิจารณาและกลั่นกรอง การ
เปิดเผยข้อมูล  
2.จัดท าข้อมูลโครงสร้าง 
ลักษณะแผนผัง ต าแหน่งส าคัญ 
ของผู้บริหารท้องถิ่นและ สภา
ท้องถิน่  
3.จัดท ารายงานการด าเนินการ 
ตามนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลในรอบปีนั้น ๆ 
ให้ชัดเจน ครอบคลุมประเด็น 
นโยบายที่ผู้บริหารได้ประกาศ 
ไว้ 
4.จัดท ารายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี ทุกปี 
5.เพ่ิมช่องทางการร้องเรียนเรื่อง
ทุจริตจะต้องแยกจากช่องทาง
ร้องเรียนอ่ืนๆ บนเว็บไซต์
หน่วยงาน 

   



มาตรการ/ 
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตามผล 
การด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการ
ทุจริต 

จากผลการประ เม   ิน ITA 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต พบว่า 
ตัวชี วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
O43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
วิธีการด าเนินการ ทบทวนผล
การประเมิน ในประเด็น ข้างต้น 
เพ่ือเสนอ แนวทางในการ
ปรับปรุง ดังนี้   
1.แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตาม
การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน                     
2.ควรการด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน โดยเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

แต่งตั้งคณะท างาน
การเปิดเผยข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลใน
แต่ละด้าน เพ่ือ
เปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์ ของ อบต.
ทุ่งมหาเจริญ แล้ว
รายงานให้ผู้บริหาร
รับทราบ 

 

ส านักปลัด 

 


