
มาตรการสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนตำบลหวยไผ อำเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 

การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการบริหารสวนตำบลหวยไผ พบวามีผล

คะแนน 67.21 คะแนน อยูในระดับ C ดังน้ี 

 

โดยวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวช้ีวัด ไดดังน้ี 

 



เมื่อพิจารณาตามตัวช้ีวัดพบวา ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนเทากับรอยละ 91.02 รองลงมาคือ 

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนเทากับรอยละ 89.11 ตัวช้ีวัดการใชอำนาจ ไดคะแนนเทากับรอยละ 88.29 

ตัวช้ีวัดการแกไขปญหาการทจุริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 87.25 ตัวช้ีวัดการปรับปรุงการทำงาน ไดคะแนน

เทากับรอยละ 87.01 ตัวช้ีวัดการใชงบประมาณ ไดคะแนนเทากับรอยละ 85.88 ตัวช้ีวัดคุณภาพการดำเนินงาน 

ไดคะแนนเทากับรอยละ 83.81 ตัวช้ีวัดการใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนเทากับรอยละ 83.66 ตัวช้ีวัดการ

เปดเผยขอมูล ไดคะแนนเทากับรอยละ 56.12 ตัวช้ีวัดการปองกันการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 18.75 

 สรุปไดวา จุดแข็งที่หนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 91.02 คือ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร สวนจุดที่จะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ำที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต  ไดคะแนนเทากับรอย

ละ 18.75 

การวิเคราะหขอมูล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบลหวยไผ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ตอง

พัฒนาไวดังตอไปน้ี 

 1. จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ไดคะแนนมากกวารอยละ 85 ) จำนวน 6 ตัวช้ีวัด คือ 

(1.) ตัวชี้วัดที่ 7 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 91.02 เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสารใน

ประเด็นที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน เห็นไดวา หนวยงานให

ความสำคัญกับการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสีย สามารถสงคำติชมหรือความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใหบริการ และการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอสามารถรองเรียนการทุจริตของ

เจาหนาที่ในหนวยงานดวย 

(2.) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 89.11 เปนคะแนนจากการประเมินการรับรู

ของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่

กำหนดไว เห็นไดวา หนวยงานมีแนวโนมการดำเนินงานที่เปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน 

(3.) ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 88.29 เปนคะแนนจากการประเมินการรับรู 

ของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอำนาจของผู บ ังค ับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที ่ เก ี ่ยวของ 

กับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร เพื่อใหสิทธิประโยชนตางๆ ซึ่งจะตอง

เปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ เห็นไดวา บุคลากรในหนวยงานมีความเชื ่อมั ่นตอการใชอำนาจ 

ของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการสั่งการในอำนาจหนาที่อยางถูกตอง  



(4.) ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 87.25 เปนคะแนนจากการประเมิน

การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาหารทุจริตของหนวยงาน ซึ่งในประเด็นการทบทวน

นโยบายที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน การใหความสำคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริต กระบวนการ

เฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบจากทั้งภายใน

และภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงานเพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน เห็นไดวา เพื่อใหมีผลคะแนนที่ดี

ยิ่งขึ้น หนวยงานควรสรางความตระหนักใหบุคลากรภายในในการรองเรียนเมื่อพบเห็นปญหาการทุจริตภายใน

หนวยงาน 

(5.) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 87.01 เปนคะแนนจากการประเมิน

การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่

เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการทำงานของหนวยงาน

ใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เห็นไดวา 

หนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานใหสอดคลองกับความตองการดวย 

(6.) ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 85.88 เปนคะแนนจากการประเมินการรับรู

ของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดำเนินการตางๆ ของหนวยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชจายเงิน

งบประมาณ นับตั้งแตการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปและเผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะ 

การใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและไมเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง 

ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวา หนวยงานควรใหความสำคัญกับการเปด

โอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานของตนเองได  

และหนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณใหมากกวาน้ี 

เพ่ือการใชจายงบประมาณอยางโปรงใสมากขึ้น 

 2 จุดที่ตองพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ไดคะแนนต่ำกวารอยละ 85) จำนวน 4 ตัวช้ีวัด คือ 

(1.) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 83.81 เปนคะแนนจากการประเมิน
การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไวอยาง
เครงครัด เห็นไดวา ประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่น หนวยงานมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชนของ
ประชาชนและสวนรวมเปนหลัก และไมพบวามีการเรียกรับสินบน 
 
 (2.) ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 83.66 เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
ของบุคลากรภายในในการนำทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือนำไปใหผู อื ่น และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืมโดยบุคลากร



ภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นไดวา หนวยงาน
ควรจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในได
รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหนวยงานจะตองมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการดวย 
 
(3.) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 56.12 เปนคะแนนจากการเผยแพรขอมูล 
ที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื ่อเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ  
ใน 5 ประเด็น คือ 1.)ขอมูลพื ้นฐาน ไดแก ขอมูลพื ้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล  
2.)การบริหารงาน ไดแก แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ  
3.)การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
4.)การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
5.)การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิด 
การมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการดำเนินงาน
ของหนวยงาน เห็นไดวา จุดที ่ตองพัฒนา หนวยงานจักตองดำเนินการเผยแพรขอมูลการดำเนินการตางๆ  
ใหสาธารณชนไดทราบโดยทั่วถึง และสืบคนไดงาย พรอมทั้งบันทึกขอมูลใหเปนปจจุบัน 

(4.) ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 18.75 เปนคะแนนจากการเผยแพร

ขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการดำเนินการตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชน 

ไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ 1.)การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร  

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกัน 

การทุจริต และ 2.)มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายใน เพื่อสงเสริมความโปรงใสและ

ปองกันการทุจริต เห็นไดวา จุดที่ตองพัฒนา หนวยงานจักตองเผยแพรการดำเนินการที่เกี่ยวของกับการปองกัน

การทุจริตของผูบริหารและหนวยงานใหสาธารณชนไดทราบ พรอมทั้งเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับมาตรการปองกัน 

การทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่จะปองกันการทุจริต 

ในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดขึ้นได 

ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 

 1 หนวยงานมีคะแนน IIT การรับรูของผูมีสวนไดภายใน ช้ีใหเห็นวาหนวยงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

หนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน คุณภาพการ

ใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

 2 หนวยงานมีคะแนน EIT การรับรูผูมีสวนไดเสียภายนอก ชี้ใหเห็นประชาชนหรือผูรับบริการมีความเช่ือ

ในคุณการดำเนินของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว โดยมีการใหขอมูลที่

ชัดเจนแกผูรับบริการอยางไปตรงมา 



 3 หนวยงานมีคะแนน OIT การเปดเผยขอมูลสาธารณะ เห็นควรปรับปรุงการดำเนินงานในการเปดเผย

ขอมูลพื้นฐานดานตางๆ ที่เปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณ

และงายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการปองปราบปรามการทุจริตโดยมีมาตรการอยางเปนรูปธรรม  

ประเด็นที่จะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ำที่สุด  

 1 ตัวชี ้วัดที ่ 9 การเปดเผยขอมูล หนวยงานจักตองดำเนินการเผยแพรขอมูลการดำเนินการตางๆ  

ใหสาธารณชนไดทราบโดยทั่วถึง และสืบคนไดงาย พรอมทั้งเปนขอมูลปจจุบัน 

 2 ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต หนวยงานจักตองเผยแพรการดำเนินการที่เกี่ยวของกับการปองกัน

การทุจริตของผูบริหารและหนวยงานใหสาธารณชนไดทราบ พรอมทั้งเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับมาตรการปองกันการ

ทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่จะปองกันการทุจริตใน

หนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดขึ้นได 

 

 


