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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การ

บริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
**************************** 

                                                                คำนำ 
การประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใส ในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ  ( Integrity and 

Transparency Assessment-ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และนำข้อมูล ผลการประเมินรวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
สะท้อนถึงความตั ้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล   (Good 
Govermence)  ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับ 
นี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจาก  ตัวช้ีวัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด    ดังนี้   1. การปฏิบัติหน้าที่   2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อำนาจ   4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต    6. คุณภาพการดำเนินงาน  
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 9. การเปิดเผยข้อมูล 10. การป้องกันการทุจริต 
            เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
   (1.) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มี ต่อหน่วยงานตนเอง 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   (2.) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มี
ต่อหน่วยงานที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ ตัวชี้วัดการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน 
                      (3.) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ  หน่วยงานเพื ่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 
                  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน
ส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพทุก
หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทใน
การผลักดันกลไกลในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index CPI) ของประเทศไทยให้มี
อันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
กันยายน  2564 
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           1.หลักการและเหตุผล 
   สำนักงานคณะกรรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป .ป.ช.)ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกลในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)  ปัจจุบันได้ถูกกำหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้
เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริต
เชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินและ
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ(พ.ศ. 2561-2580)ได้นำผล
การประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561-2565)กำหนดค่า
เป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
              2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม   
     สำหรับกระบวนการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2564 จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการเปิดเผย
ข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลักโดยเป็นไปภายใต้แนวคิด “More open, more 
transparent.” ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศต้องมีการปรับตัวในการ
ดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็น
ดิจิทัลมากขึ้น  เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของหน่วยงานหรือการให้บริการประชาชน    เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง และทำให้เห็นพัฒนาการใน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างชัดเจน  ซึ่งจะส่งผลให้การประเมิน ITA 
เป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ และมีผล
การประเมินที่มาจากมุมมองของประชาชนอย่างรอบด้านทั้งด้านการรับรู้และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
สาธารณะได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  ทั้ง 3 
เกณฑจ์ะระดับการประเมินโดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้  
              ผลคะแนน 95 – 100 คะแนน ระดับ AA  
              ผลคะแนน 85 – 94 คะแนน ระดับ A  
              ผลคะแนน 75 – 84 คะแนน ระดับ B  
              ผลคะแนน 65 – 74 คะแนน ระดับ C  
              ผลคะแนน 55 – 64 คะแนน ระดับ D  
              ผลคะแนน 50 – 54 คะแนน ระดับ E 
              ผลคะแนน   0 – 49 คะแนน ระดับ F  
        ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
ประจำปี พ.ศ. 2564  โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 78.16 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน ระดับ  B    

/ตารางเปรียบเทียบ... 



-2- 
   

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน ITA  ปีพ.ศ. 2563 และ ปีพ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่                               ตัวชี้วัด คะแนนปี 2563 คะแนนปี 2564 ความต่าง 
1 (IIT) การปฏิบัติหน้าที่ 86.77 90.46 +3.69 
2 (IIT) การใช้งบประมาณ 73.58 82.18 +8.60 
3 (IIT) การใช้อำนาจ                          ร้อยละ 30 79.96 84.52 +4.56 
4 (IIT) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 70.59 82.24 +11.65 
5 (IIT) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 73.24 82.79 +9.55 
6 (EIT) คุณภาพการดำเนินงาน     85.03 97.52 +12.49 
7 (EIT) ประสิทธิภาพการสื่อสาร             ร้อยละ 30  77.67 92.27 +14.60 
8 (EIT) การปรับปรุงการทำงาน                  79.36 87.36 +8.00 
9 (OIT) การเปิดเผยข้อมูล                     ร้อยละ 40 32.68 75.56 +42.88 
10 (OIT) การป้องกันการทุจริต 25.00 50.00 +25.00 

คะแนนเฉลี่ย 65.49 78.16 19.37 
     

           จากตารางสรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ  97.52 คือ ตัวชีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ดำเนินงาน  ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุดเท่ากับร้อยละ  50.00 คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต  จากการเปรียบเทียบผลการประเมิน ปี 2563 และปี 2564 พบว่าทุกตัวช้ีวัดมรีะดับคะแนนเพิ่มข้ึน     
 

 3.การวิเคราะห์ข้อมูล 
          จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วน
ตำบลรังงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และ
จุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
          3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จำนวน 4 ตัวชี้วัด คือ 
               (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ  90.46 (เพิ่มขึ้น) จากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
อปท. มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด เป็นไปอย่างเท่าเทียม การปฏิบัติหน้าที่มุ่งมั่นเต็ม
ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรม 
               (2) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ  97.52 (เพิ่มขึ้นและได้คะแนนสูง
ที่สุดจาก 10 ตัวชี้วัด)จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อปท. (EIT)  
ต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่
กำหนด การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และประเมินการรับรู้ เกี่ยวกับประสบการณ์ในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื ่น ๆ เพื ่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาต และบริการอื ่น ๆ นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี ่ยวกับการ
บริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
               (3) ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ  92.27 (เพิ่มข้ึนและเป็นตัวชี้วัดที่
ได้คะแนนเพิ่มสูงที่สุด)  จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่อง
ต่าง ๆ 
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ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และประเมินถึง
ความสามารถในการชี้แจงและตอบคำถาม รวมทั้งช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนการ
ทุจริต 
              (4) ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ  87.36 (เพิ่มข้ึน) จากการประเมิน 
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EIT) ต่อการปรับปรุง
กระบวนการทำงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่มีการปรับปรุงการ
ให้บริการ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และการสร้างกระบวนการ มีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ 

 
         3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 85) จำนวน 6 ตัวชี้วัด คือ 
               (1) ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ  82.18 (เพิ่มขึ้น) จากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายใน(IIT) เกี่ยวข้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน มีลักษณะคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โปร่งใสไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือพวก
พ้องรวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
               (2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ  84.52 (เพิ่มขึ้น)จากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายใน(IIT) ต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  การใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบญัชา
เพ่ือการบริหารงานบุคคล 
               (3) ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ  82.24 (เพิ่มข้ึน)จากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน(IIT) ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการโดยประเมินจากพฤติกรรม  ของบุคลากร
ภายในและบุคลากรภายนอกแนวปฏิบัติและกระบวนการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการและกำกับดูแลตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
                (4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ 82.79 (เพิ่มขึ้น) จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานโดยประเมินจากผู้บริหาร
สูงสุดที่ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต การทบทวนนโยบายป้องกันการทุจริต จัดทำแผนงานด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีการเฝ้าระวังตรวจสอบเรื่องทุจริต และลงโทษทางวินัย ความเชื่อมั่นของช่องทางการร้องเรียน 
ระดับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และการนำผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในหรือหน่วยตรวจสอบ
ภายนอกไปปรับปรุงระบบการป้องกันการทุจริต 
                (5) ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ  75.56 (เพิ่มขึ้น) จากการประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(OIT) เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ทราบใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
             -ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
             -การบริการงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการ   
             -การบริการเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ    
             -การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารแม่พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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               -การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก ่การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและการเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 
               (6) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ  50.00 (เพิ่มขึ้น) จากการประเมิน
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (OIT) เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 
                 -การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
                 -มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต  
                ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันตั้งใจของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง
โดยการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 
   4.ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลรังงามประจำปี 
2564  โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 78.16 คะแนนอยู่ใน ระดับ  B 
 

            4.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.00 (เพ่ิมข้ึน)บ่ง
ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผลโดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควร
เป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน การปรับปรุงการทำงาน มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
             ด้านการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.18 (เพ่ิมขึ้นแต่มีคะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน) มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ “หน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตาม
ประเด็นที่มีการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน” 
            4.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.00 (เพ่ิมข้ึน) บ่ง
ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์
ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงิน อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน การปรับปรุง
การทำงาน มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
         ด้านช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การให้บริการ เช่น การให้บริการโดยใช้
ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
              4.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 63.00 (เพ่ิมขึ้น) บ่งชี้ให้เห็น
ว่าหน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน
แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง  แต่ก็มีระดับผลคะแนนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 85    
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              ด้วยปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ( ITA) ได้
เปิดเผยผลคะแนนที่ได้ตรวจสอบแบบประเมิน ฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานกรอกข้อมูลในระบบ
ออนไลน์ส่งให้ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ(OIT) 
แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น   และคณะกรรมการได้แจ้งผลคะแนน
พร้อมชี้แจงในข้อที่ไม่มีคะแนนเพื่อให้หน่วยงานสามารถทราบเหตุผลหรือข้อผิดพลาดเพ่ือจะได้แก้ไขในครั้งต่อไป  
หัวข้อที่ไม่ได้คะแนนหรือมีคะแนนเป็น 0 (ศูนย์) มีจำนวน 11 ข้อ ได้แก่ 
         ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 O2 :  ข้อมูลผู้บริหาร  อธิบายว่า ไม่มีช่องการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน 
          O15 :  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
          O23 :  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน    อธิบายว่า มีรายงานแต่ไม่ครบทุกเดือน อย่าง  
                    น้อย 6 เดือนแรกของปีต้องมีรายงานครบ 
          O24 :  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี  อธิบาย ควรมีสรุปว่าทั้งปี 2563 จัดซื้อจัด 
                    จ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่ มีประเภทอะไรบ้าง แสดงภาพรวมของทั้งปี 
          O25 :  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  อธิบาย ไม่พบนโยบายการบริหาร  
          O28 :  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีเชื่อมโยงจากข้อ 25 อธิบายไม่พบรายงาน 
          O31 :   ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ เชื่อมโยงมาจากข้อ 29 อธิบาย ให้มีรายงาน 
                     สรุปทุกเดือนประกาศในเว็ปไซด์ 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
          O34 :   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร อธิบาย ไม่พบประกาศเจตจำนงสุจริต  
          O36 :   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี อธิบาย ไม่พบข้อมูล 
          O37 :   ดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวเนื่อง 36 จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ 
          O38 :   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  อธิบาย ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานแสดงกิจกรรม สร้างวัฒนธรรม 
                    องค์กร มีค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน ในปีปัจุบัน 
          O43 :  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  เชื่อมโยงมาจาก 42   
                    ไปสู่การปฏิบัติ เมื่อพบข้อบกพร่อง 2563 นำมาแก้ไขโดยวิธี...ในปี 2564 
 
          5. ประเด็นที่ต้องพัฒนาต่อเนื่องได้คะแนนต่ำสุด  
             คือ ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.00 ซึ่งตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มี 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่          
1.ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล  

             หัวข้อการประเมิน 
O1 : โครงสร้าง 
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร 
O3 :  อำนาจหน้าที่ 
O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
O5 : ข้อมูลการติดต่อ 

/หัวข้อ... 
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             หัวข้อการประเมิน 

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์ 
O8 : Q&A  การสื่อสารสองทาง เช่น Web board ถาม-ตอบ บนเว็ปไซด์ 
O9 : Social Network เชื่อมโยงสังคมออนไลน์ 
O10 : แผนดำเนินงานประจำปี 
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน 
O12 : รายงานผลดำเนินงาน ประจำปี 
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
O17 : E-Service การให้บริการออนไลน์ 
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน 
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
O21 : แผนจัดหาพัสดุ 
O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับพัสดุ 
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน 
O24 : รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
O28 : รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 
O30 : ช่องทางร้องเรียน 
O31 : สถิติเรื่องร้องเรียน 
O32 : ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 
2.ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  

             หัวข้อการประเมิน 
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
O37 : การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง 

          /หัวข้อการประเมิน… 
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หัวข้อการประเมิน 
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน 
O41 :รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี 
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 
        6. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
การเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงานที่
สาธารณชนควร
รับทราบ 

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ ตรวจสอบ ปรับปรุงเว็บ
ไซดข์องหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 
และเพ่ิมช่องทางรับฟังคำติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน การบริการ 

สำนักปลัด/กองคลัง/ 
กองช่าง/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายงานความคืบหน้า
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

   

 


