
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

องคการบริหารสวนตำบลหวยไผ อำเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 

การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคการบริหารสวนตำบลหวยไผ พบวามีผล

คะแนน 91.37 คะแนน อยูในระดับ A ดังนี้ 

 

โดยวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวชี้วัด ไดดังนี้ 

 

 



1.หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนาเครื่องมือ

การประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนัก ใหหนวยงาน

ภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเน ินงานของหนวยงานภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ซ ึ ่ งถ ือเปน 

การยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ใหเปน “มาตรการ

ปองกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดำเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับ

การประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรม 

และความโปรงใสในการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม 

2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลหวยไผ 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลหวยไผ โดย

ภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 91.37 คะแนน ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานระดับ A 

 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต ไดคะแนน

เทากับรอยละ 100.00 รองลงมาคือ ตัวชี ้ว ัดการปฏิบัติหนาท่ี ไดคะแนนเทากับรอยละ 90.19 ตัวชี ้วัด

ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนเทากับรอยละ 88.67 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน ไดคะแนนเทากับรอย

ละ 86.47 ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ 85.30 ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต    

ไดคะแนนเทากับรอยละ 84.67 ตัวชี้วัดการใชอำนาจ ไดคะแนนเทากับรอยละ 84.31 ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ 

ไดคะแนนเทากับรอยละ 82.49  ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนเทากับรอยละ 80.45 

 สรุปไดวา จุดแข็งที่หนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 100.00 คือ ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต สวนจุดท่ีจะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ำท่ีสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสิน

ของราชการ ไดคะแนนเทากับรอยละ 80.45   

3.การวิเคราะหขอมูล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบลหวยไผ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ตอง

พัฒนาไวดังตอไปนี้ 

 3.1 จุดแข็ง จำนวน 9 ตัวชี้วัด คือ 

(1.) ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 100.00 เปนคะแนนจากการเผยแพร
ขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ  
ใน 5 ประเด็น คือ  

1.)ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล  
2.)การบริหารงาน ไดแก แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ  



3.)การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป และการจัดซื้อจัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุ  

4.)การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

5.)การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสให
เกิดการมีสวนรวม ซึ ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการ
ดำเนินงานของหนวยงาน  

เห็นไดวา องคการบริหารสวนตำบลหวยไผ มีการเผยแพรขอมูลการดำเนินการตางๆ ใหสาธารณชนได
ทราบโดยท่ัวถึง และสืบคนไดงาย พรอมท้ังบันทึกขอมูลใหครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน 

 (2.) ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุกจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 100.00 เปนคะแนนจากการ
เผยแพรขอมูลที ่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื ่อเปดเผยการดำเนินการตางๆ ของหนวยงานให
สาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ  
 1.) การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจำนงสุจริตของผูบริหารการประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
การปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ  
 2.) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายใน เพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกัน
การทุจริต  

เห็นไดวา องคการบริหารสวนตำบลหวยไผ ใหความสำคัญแกการปองกันการทุจริต จึงไดมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและสมบูรณมากข้ึน 

 

 (3.) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาท่ี โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 90.19 เปนคะแนนจากการประเมินการ
รับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของ 
กับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา 
ท่ีกำหนดไว 

 เห็นไดวา องคการบริหารสวนตำบลหวยไผ มีการดำเนินงานที่เปนไปตามหลักการความโปรงใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 

 (4.) ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 88.67 เปนคะแนนจากการประเมิน
การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็น 
ท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน  

เห็นไดวา องคการบริหารสวนตำบลหวยไผใหความสำคัญกับการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ 
หรือผูมีสวนไดเสีย สามารถสงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใหบริการ และการจัดใหมี
ชองทางใหผูมาติดตอสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย 

 

(5.) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 86.47 เปนคะแนนจากการประเมิน
การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการทำงานของหนวยงาน
ใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 



  เห็นไดวา องคการบริหารสวนตำบลหวยไผ มีการปรับปรุงการทำงานใหดียิ่งขึ้น และมีการเปดโอกาสให
ผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานใหสอดคลองกับความตองการ
ดวย 

(6.) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 85.30 เปนคะแนนจากการประเมิน
การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็น 
ที่เกี ่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว 
อยางเครงครัด เห็นไดวา ประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่น หนวยงานมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึง
ประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก และไมพบวามีการเรียกรับสินบน  

เห็นไดวา องคการบริหารสวนตำบลหวยไผ มีการนำขอมูลพื้นฐานของหนวยงานที่นำมาแสดงบนหนา
เว็บไซตใหมีความชดัเจนมากข้ึน และพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานใหดียิ่งข้ึน 

 

 (7.) ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 84.67 เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาหารทุจริตของหนวยงาน ซึ่งในประเด็นการ

ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน การใหความสำคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริต 

กระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ 

จากท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงานเพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน  

เห็นไดวา องคการบริหารสวนตำบลหวยไผ ไดมีการแกไขปญหาการทุจริตไดดียิ่งข้ึน และมีการสรางความ

ตระหนักใหบุคลากรภายในหนวยงานในการรองเรียนเม่ือพบเห็นปญหาการทุจริตภายในหนวยงาน 
 

 (8.) ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 84.31 เปนคะแนนจากการประเมินการรับรู 
ของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอำนาจของผ ู บ ังค ับบัญชาของตนเอง ในประเด ็นที ่ เก ี ่ยวข อง 
กับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร เพ่ือใหสิทธิประโยชนตางๆ ซ่ึงจะตอง
เปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ  

เห็นไดวา บุคลากรในหนวยงานมีความเชื่อม่ันตอการใชอำนาจของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับการสั่งการใน
อำนาจหนาท่ีอยางถูกตอง  

 

(9.) ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 99.23 เปนคะแนนจากการประเมินการ

รับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดำเนินการตางๆ ของหนวยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชจายเงิน

งบประมาณ นับตั้งแตการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปและเผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะ 

การใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและไมเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง 

ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย 

  เห็นไดวา องคการบริหารสวนตำบลหวยไผ ใหความสำคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวม

ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานของตนเองได และเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมใน

การตรวจสอบการใชจายงบประมาณ เพ่ือการใชจายงบประมาณอยางโปรงใส 

 

 



 3.2 จุดท่ีตองพัฒนา จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ 

(1.) ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 80.45 เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม

ของบุคลากรภายในในการนำทรัพย ส ินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหร ือนำไปใหผ ู  อ่ืน  

และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืมโดยบุคลากร

ภายนอกหนวยงาน ซ่ึงหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก 

เห็นไดวา องคการบริหารสวนตำบลหวยไผ ยังคงตองมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสิน

ของราชการที่ถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในและบุคลภายนอกไดรับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงมีการ

กำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการดวย 
 

4.ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 

 4.1 หนวยงานมีคะแนน IIT การรับรูของผูมีสวนไดภายใน ชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน คุณภาพ
การใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

 4.2 หนวยงานมีคะแนน EIT การรับรูผูมีสวนไดเสียภายนอก ชี้ใหเห็นประชาชนหรือผูรับบริการมีความ
เชื่อในคุณการดำเนินของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว โดยมีการใหขอมูล
ที่ชัดเจนแกผูรับบริการอยางไปตรงมา ซึ่งหนวยงานมีการประชาสัมพันธและการใหบริการดี โดยไมมีขอรองเรียน
ดานทุจริต หรือการเรียกรับผลประโยชน 

 4.3 หนวยงานมีคะแนน OIT การเปดเผยขอมูลสาธารณะ มีการเปดเผยขอมูลพื้นฐานดานตางๆ ที่เปน
ปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง และแสดง
เจตนารมณในการปองปราบปรามการทุจริตโดยมีมาตรการอยางเปนรูปธรรม แตเพ่ือใหไดขอมูลครบถวน ควรเพ่ิม
ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงานท่ีนำมาแสดงบนหนาเว็บไซตใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 



4.ขอเสนอแนะจากการประเมิณคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 

 สวนท่ี 1 การเก็บขอมูลจากบุคลากรในหนวยงาน (IIT) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา หนวยรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดท่ี 1 
การปฏิบัติหนาท่ี 
 

การประเมินการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มี
ความโปรงใส ปฏิบัติงานตามขั ้นตอน/ระยะเวลาท่ี
กำหนด/เปนไปอยางเทาเทียม รวมถึงการปฏิบัติงาน
อยางมุ งมั ่น มีความรับผิดชอบ/มีคุณธณรม รวมท้ัง
ประเมินการรับรูประเด็นที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
เรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นๆของบุคลากร
ในหนวยงาน 

หนวยงานตองมีมาตรการหรือแนวทางเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ความโปรงใส 
ปฏ ิบ ัต ิ งานหร ือดำเน ินงานตามข ั ้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว บุคลากรของหนวยงานให
ความสำคัญกับเรื่องการปฏิบัติงาน การใหบริการ
แกผูมาติดตอท่ีรูจักเปนสวนตัวอยางเทาเทียม 

ทุกสวนราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี 2 
การใชงบประมาณ 

ประเมินการรับรูบุคลากรภายใน เกี่ยวกับแผนการจาย
งบประมาณประจำป   การ ใช  จ  า ย งบประมาณ 
กระบวนการจัดซื ้อจ ัดจาง และการเบิกจายเงิน มี
ลักษณะคุมคาเปนไปตามวัตถุประสงค โปรงใส ไมเอ้ือ
ประโยชนต อตนเองหรือพวกพอง รวมทั ้งส งเสริม
กระบวนการม ีส วนร วมในการตรวจสอบการใช
งบประมาณ 

สรางการรับรูใหแกเจาหนาที่ในหนวยงานเกี่ยวกับ
แ ผ น ก า ร ใ ช ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ระ จ ำ ป   ร ว ม ถึ ง
กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจ
รับพัสดุ โดยเผยแพรอยางโปรงใสหรือประกาศ แจง
เวียนใหพนักงานทุกกองทราบโดยทั่วกัน และให
ความสำคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมี
สวนรวมในการตรวจสอบการใชงบประมาณของ
หนวยงานได 

กองคลัง 

 

 

 

 



สวนท่ี 1 การเก็บขอมูลจากบุคลากรในหนวยงาน (IIT) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา หนวยรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดท่ี 3 
การใชอำนาจ 
 

ประเมินการรับรูบุคลากรภายในตอการใชอำนาจของ
ผู บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที ่เกี ่ยวกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกบุคลากรเพื ่อใหสิทธิประโยชนตางๆ การใช
อำนาจสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาทำใหธุระสวนตัว หรือ
ทำสิ่งที่ไมถูกตอง รวมท้ังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารงานบุคคลท่ีอาจเกิดการแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 
การซื้อขายตำแหนง หรือการเอื้อประโยชนใหกลุมหรือ
พวกพอง 

หนวยงานตองกำหนดแนวทางในการแกไขชี ้แจง
หรืออธิบายหลักเกณฑการประเมินผลงานในการ
ปฏิบัติงานใหแกพนักงานในหนวยงานทราบ เพ่ือให
เกิดความเขาใจยิ่งข้ึน และตองมีแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ลดดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาในการคัดเลือกผูเขา
รับการอบรีม ศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา 
อยางโปรงใสและเปนธรรม 

ทุกสวนราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี 4 
การใชทรัพยสินของ
ทางราชการ 

ประเมินการรับรูบุคลากรภายใน ตอการใชทรัพยสิน
ของราชการในประเด็นที่เกี ่ยวของกับพฤติกรรมของ
บุคลากรภายใน ในการนำทรัพยสินของราชการไปเปน
ของนเองหรือนำไปใหผูอื่น และพฤติกรรมในการขอยืม
ทรัพยสินของราชการทั ้งยืมโดยบุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอก หนวยงานตองมีกระบวนการในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจน และจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใชทรัพยสินของราชการที ่ถ ูกตอง พรอมกำกับดูแล
ตรวจสอบการมใชทรัพยสินของราชการ 

หนวยงานตองมีการจัดทำคูมือหรือแนวทางปฏิบัติ
ในการใชทรัพยสินของทางราชการ และประกาศ
แจงเว ียนใหพนักงานในหนวยงานทราบ และ
บุคคลภายนอกเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติท่ีจัดเจนและ
ถูกตอง 

สำนักปลัด 

 

 

 



สวนท่ี 1 การเก็บขอมูลจากบุคลากรในหนวยงาน (IIT) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา หนวยรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดท่ี 5 
การแกไขปญหาทุจริต 
 

ประเมินการรับรูบุคลากรภายในตอการแกไขปญหาการ
ทุจริตของหนวยงานในประเด็ฯที่เกี ่ยวของกับการให
ความสำคัญของผูบริหารสูงสุด ในการตอตานการทจุริต 
การทบทวนนโยบายปองกันการทุจริต จัดทำแผนงาน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีการเฝา
ระวัง ตรวจสอบเรื่องทุจริต และลงโ?ษทางวินัย ความ
เชื่อม่ันของชองทางการรองเรียน ระดับการแกไขปญหา
การท ุจร ิต  การนำผลการตรวจสอบภายในหรือ
หนวยงานตรวจสอบภายนอกไปปรับปรุงระบบการ
ปองกันการทุจริต 

หนวยงานตองจัดใหมีการแกไขปญหารการทุจริตใน
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพและจัดทำแผนงานดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมไปถึง
การสรางความเชื ่อมั ่นในหนวยงานเกี ่ยวกับการ
รองเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตในหนวยงาน เพื่อให
เกิดการชแกไขปญหารการทุจริต พรอมท้ังบุคลากร
ของหนวยงานตองใหความสำคัญในการแกไข
ปญหาการทุจริตอยางจริงจัง 

ทุกสวนราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี 2 การเก็บขอมูลจากบุคลากรภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา หนวยรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดท่ี 6 
คุณภาพกาดำเนินงาน 
 

ประเมินการรับรูของผูรับบริการ/ผูมาติดตอ/ผูมีสวนได
ส วนเสีย ตอคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นท่ี
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ข ั ้นตอนและระยะเวลาท ี ่กำหนด การ
ใหบริการอยางเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงตองให
ขอมูลแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือ
บ ิดเบ ือนข อม ูล และประเม ินการร ับร ู  เก ี ่ ยว กับ
ประสบการณตรงในการถูกเจ าหนาที ่ เร ียกรับเงิน 
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื ่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติ
หนาที ่ นอกจากนี ้ย ังประเมินการรับรู เกี ่ยวกับการ
บริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมท่ีจะตอง
คำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก 
ไมมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคลใด หรือกลุมหนึ่งกลุม
ใดเปนการเฉพาะ 

หน วยงานต องม ีมาตรฐานในการปฏ ิบ ัต ิการ
ใหบริการอยางเทาเทียมกัน มีกาใหข อมูลแก
ผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา มีมาตรการเกี่ยวกับ
การไมเรียกรับสินบนของเจาหนาที่อยางสม่ำเสมอ 
เพ่ือรักษาคุณภาพการดำเนินงาน 

ทุกสวนราชการ 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี 2 การเก็บขอมูลจากบุคลากรภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา หนวยรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดท่ี 7 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 

ประเมินการรับรูของผูรับบริการ/ผูมาติดตอ/ผูมีสวนได
สวนเสีย ตอประสิทธิภาพการสื ่อสารในประเด็นท่ี
เกี ่ยวกับการเผยแพรขอมูลจะตองครบถวนและเปน
ปจจุบัน และประเมินถึงความสามารถในการชี้แจงและ
ตอบคำถมรวมทั ้ งช องทางให ผ ู มาต ิดต อสามารถ
รองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 

พัฒนาระบบเครือขายและการสื ่อสารขอมูลให
ครอบคลุมท่ัวถึงในทองถ่ิน เพ่ือประชาชนในทองถ่ิน
สามารถรับบริการ สามารถเขาถึงแหลงขอมูล
ขาวสาร ความรูไดอยางท่ัวถึง 

ทุกสวนราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี 8 
การปร ับปร ุงระบบ
การทำงาน 

ประเมินการรับรูของผูรับบริการ/ผูมาติดตอ/ผูมีสวนได
สวนเสีย ตอการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นท่ี
เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน การปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่และกระบวนการทำงานของหนวยงานให
ดียิ่งขึ้น การนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานเพื่อให
เกิดความสะดวกรวดเร็ว และการสรางกระบวนการมี
สวนรวมของภาคประชาชนเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน
ใหมีความโปรงใสมากข้ึน 

มีการพัฒนาใหความรูเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน 
กระนวนงานใชเทคโนโลยีมาขึ้น เชน การใหบริการ
ประชาชนทางเว็บไซต ระบบ E-Service มุ งเนน
การใหบริการประชาชนท่ีรวดเร็ว 

ทุกสวนราชการ 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี 3 การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา หนวยรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดท่ี 9 
การเปดเผยขอมูล 
 

เปนตัวชี ้ว ัดในการประเมินการเผยแพรขอมูลที ่เปน
ปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูล
ตางๆของหนวยงานใหสาธารณชนไดทราบ ใน 5 ดาน 
คือ 1.ขอมูลพื้นฐาน 2.การบริหารงาน 3.การบริหาร
เงินงบประมาณ 4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 5. การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ซ่ึงการ
เผยแพรขอมูลในประเด็นของตนแสดงถึงความโปรงใส
ในการบริหารงานและการดำเนินงานของหนวยงาน 

พัฒนาศูนย ข อม ูลข าวสารและบร ิการเพื ่อให
ประชาชนเขาถึงขอมูลและบริการไดอยางรวดเร็ว มี
ชองทางใหบุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอมูล
ตางๆ และใหบริการขอมูลหรือใหบริการผาน
เครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแก
ผูรับบริการ และหนวยงานตองมีการแสดงชองทาง
ที่สามารถเก็บรักษาขอมูลเปนความลับการรับเรื่อง
รองเรียนการทุจริตเปนการเฉพาะ 

ทุกสวนราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี 10 
การปองกันการทุจริต 

เปนตัวชี ้ว ัดในการประเมินการเผยแพรขอมูลที ่เปน
ปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูล
ตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดทราบ ใน 2 ดาน 
คือ 1.การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 2.มาตรการ
ภายในเพื่อปองกันการทุจริต ซึ่งการเปดเผยขอมูลใน
ประเด็นขางตนแสดงถึงการใหความสำคัญชตอการ
ประเมินเพื่อนำไปสูการจัดทำมาตรการสงเสริมความ
โปรงใสในหนวยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

หนวยงานตองมรการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ี
แสดงใหเห็นถึงการใหความสำคัญกับการปรับปรุง 
พัฒนา และสงเสริมหนวยงานคุณธณรมและความ
โปร งใส การเสร ิมสร างว ัฒนธรรมองค กรให
เจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการ
ปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตย สุจริต อยางชัดเจน 

ทุกสวนราชการ 

 

 

 

 



5.ขอเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพ่ือพัฒนาคุณธณรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มาตรการ ข้ันตอนและวิธีการ หนวยรับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การกำกับติดตาม 
ม าต รก า ร เ ผ ยแพ ร  ข  อ มู ล
สาธารณะ 
 

เผยแพรข ั ้นตอนการใหบริการแกผ ู มาติดตอท่ี
หนวยงานและทางเว็บไซตขององคการบริหารสวน
ตำบล 
 

ทุกสวนราชการ ตลอดป 2565 จัดทำสถิติผูใชบริการและ
รายงานผูบริหารทราบ             
ณ สิน้ปงบประมาณ 

มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสีย 
มีสวนรวมในการสงเสริมความ
โปรงใสและปองกันการทุจริต 
 

ประชาส ัมพ ันธ ช  องทางแสดงความค ิด เห็น 
ขอเสนอแนะการรองเรียนใหทราบ 

สำนักปลัด ตลอดป 2565 รายงานความกาวหนาและสรุป      
ณ สิน้ปงบประมาณ 

มาตรการสงเสริมความโปรงใส
ในการจัดซ้ือจัดจาง 

สรางการรรับรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณ
ประจำปใหบุคลากรในหนวยงานทราบ และเปด
โอกาสใหบุคลกรในหนวยงานมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

กองคลัง ตลอดป 2565 รายงานความกาวหนาและสรุป     
ณ สิน้ปงบประมาณ 

มาตรการจัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริต 

จัดใหมีชองทางละประชาสัมพันธในการรองเรียน
หรือใหขอมูล เปดโอกาสใหเจาหนาท่ีและผูมีสวนได
เสียเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ เฝาระวังและ
แจงเบาะแสในการทุจริต รายงานผูบังคับบัญชา 
หรือผานชองทางเว็บไซต 

ทุกสวนราชการ ตลอดป 2565 รายงานความกาวหนาและสรุป     
ณ สิน้ปงบประมาณ 

มาตรการปองกันการรับสินบน กำหนดใหมีมาตรการปองกันในการรับสินบนเพ่ือให
การปฏิบัติงานของบุคลกรทุกภารกิจตองโปรงใส 
เปนธรรมตรวจสอบได 

ทุกสวนราชการ ตลอดป 2565 รายงานความกาวหนาและสรุป      
ณ สิน้ปงบประมาณ 

มาตรการปองกันการข ัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวม 

อบรมและเผยแพร ความร ู  แก พน ักงานและ
ประชาชน เกี่ยวกับการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนตนกับประโยชนสวนรวม 

ทุกสวนราชการ ตลอดป 2565 รายงานความกาวหนาและสรุป     
ณ สิน้ปงบประมาณ 



5.ขอเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มาตรการ ข้ันตอนและวิธีการ หนวยรับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การกำกับติดตาม 
มาตรการ เก ี ่ ยวก ั บการใช
ทรัพยสินของทางราชการ 

จัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสิน
ของทางราชการ 

ทุกสวนราชการ ตลอดป 2565 รายงานความกาวหนาและสรุป     
ณ สิน้ปงบประมาณ 

มาตรการในการสรางจิตสำนึก
และความตระหนักแกบุคลากร
ทั้งผู บริหาร สมาชิกสภา และ
บุคลากรในสังกัด 

จัดโครงการอบรมใหความรู  ในการเสริมสราง
จิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากร ผูบริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตำบล 

สำนักปลัด ม.ค.65-ก.ย.65 จัดทำแบบประเมินผลความรูภาย
หลังจากการอบรม 

มาตรการและแนวทางการรับ
ของขวัญหรือประโยชนอื ่นใด
อันควรไดตามกฎหมายหรือ
โดยธรรมจรรยา 

จัดทำคูมือกำหนดหลักเกณฑการรับของขวัญหรือ
ประโยชนอื ่นใดอันควรไดตามกฎหมายหรือโดย
ธรรมจรรยา โดยกำหนดขอหาม ขอยกเวนและขอ
ควรปฏิบัต ิ

สำนักปลัด ตลอดป 2565 รายงานความกาวหนาและสรุป       
ณ สิน้ปงบประมาณ 

การสงเสริมวัฒนธรรมองคกร 
มีการจัดประชุมหัวหนาสวน
ราชการ พน ักงานองค การ
บริหารสวนตำบล 

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่มีทัศนคติ 
คานิยม ในการปฏิบัต ิงานอยางซื ่อสัตย สุจริต 
โปรงใส พรอมรับการตรวจสอบจากหนวยงาน
ภายนอก 

ทุกสวนราชการ ตลอดป 2565 รายงานความกาวหนาและสรุป      
ณ สิน้ปงบประมาณ 



 


