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เรื่อง   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
          ในปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ / ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)” โดยได้เนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วนั้น 

 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2563 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์มาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2563 ท่ีแนบมาด้วยนี้ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                     (นางสาวอุไรพร  คานไธสงค์)  
                                                                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด................................................................................................................................ 
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                                 (ปกรณ์  ทองเปลว) 
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ความเห็น ปลัด อบต…………………...................................................................................................................... 
  
                      (นายชูชาติ  ท่อนส าโรง)    
                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
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องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
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บทน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมท้ังข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินง านของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังสะท้อนถึงความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณะท้ังในระดับชาติและ
ระดับสากล 
 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ การวิเคราะห์ผลการประเมินในครั้งนี้ 
จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกล
ยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
ซึ่งถอืเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้
เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององคการบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององคการบริหารสวนต าบล 
เกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมไดคะแนน รอยละ 58.01 คะแนน ระดับผล
การประเมิน อยู่ในระดับ D 

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด มีดังนี้ 
อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 การปฏิบัติหน้าท่ี 91.09 
2 การใช้อ านาจ 89.79 
3 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.94 
4 การใช้งบประมาณ 83.34 
5 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 82.68 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 76.99 
7 การปรับปรุงการท างาน 69.79 
8 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 66.17 
9 การเปิดเผยข้อมูล 47.75 

10 การป้องกันการทุจริต 6.25 

 

 

 

 



3. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
    ในปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบล       
เกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
แต่ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนท่ีต้องพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
  3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้ วัดที่ ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) องค์การบริหารส่วนต าบล        
เกษมทรัพย์ มีจ านวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  (1) ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 91.09 เป็นคะแนนจาก
ตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
อื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่าง
มุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
  (2) ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 89.79 เป็นคะแนนจาก
ตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการ
ใช้อ านาจส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยัง
ประเมินเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท่ีอาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอื้อ
ผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
  (3) ตัวชีว้ัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 84.94 เปน 
คะแนนจากตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสิน 
ของราชการ ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพยสินของราชการของหนวย
งานไปเปนของตนเองหรือน าไปใหผูอื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย สินของราชการ ท้ังการยืมโดย 
บุคลากรภายในหนวยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการ
ขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก หนวยงานจะตองมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของ
ราชการท่ีถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและน าไปปฏิบัติ 
  (4) ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 83.34 เป็น
คะแนนจากตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดท าแผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  (5) ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 82.68 เปนคะแนน 
จากตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานต่อการด าเนินการตาง ๆ 
ของหนวยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับต้ังแตการจัดท าแผนการใช
จ่ายงบประมาณประจ าปและเผยแพรอยางโปรงใสไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยาง
คุ้มคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากร
ภายในในเรื่องตาง ๆ เชน คาท างานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณหรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อ
จัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย นอกจากนี้ยังใหความส าคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมใน
การตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 



  3.2 จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80) องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ มีจ านวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  (5) ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 76.99 เปน 
คะแนนจากตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
ของหนวยงานตอประสิทธิภาพการส่ือสารในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่อง   
ต่าง ๆ ตอสาธารณชนผานชองทางท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลท่ีเผยแพร
จะต้องครบถวนและเปนปจจุบัน รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
สามารถสงค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานการใหบริการ นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู
เกี่ยวกับการจัดใหมี ชองทางใหผูมาติดตอสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย 
  (4) ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 69.79 เปน 
คะแนนจากตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน 
เสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ัง 
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและกระบวนการท างานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใชใน 
การด าเนินงานเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือ    
ผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการเพื่อใหสอดคลองกับความตองการดวย 
  (3) ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 66.17 เปน 
คะแนนจากตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน
เสียของหนวยงานตอคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี โดยยึด
หลักตามมาตรฐานขั้นตอน และระยะเวลาท่ีก าหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไม
เลือกปฏิบัติ รวมถึงการใหขอมูลเกี่ยวกับการด าเนินการใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือ
ผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล 
  (6) ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 47.75 เปนคะแนน 
จากตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค จากการประเมินการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อ    
เปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน ๕ ประเด็น (๑) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูล 
พื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธ์ขอมูล (๒) การบริหารงาน ไดแก แผนด าเนินงาน การ
ปฏิบัติงาน และการใหบริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจ าป และ
การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ (๕) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความ
โปรงใสในการ บริหารงานและการด าเนินงานของหนวยงาน 
  (7) ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 6.25 เปน 
คะแนนจากตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงคจากการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผย
การด าเนินการตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพื่อปอง
กันการทุจริต ไดแก เจตจ านงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการปองกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อปองกันการ
ทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็น   
ขางตนแสดงถึงการใหความส าคัญตอผลการประเมินเพื่อน าไปสูการจัดท ามาตรการสงเสริมความโปรงใสภายใน
หนวยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
  



4. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

  จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2563” ท่ีก าหนดให้หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์
จาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนท้ังส้ิน 10 ตัวช้ีวัด มีแบบวัดท่ีมี
คะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างซื่อสัตย์สุจริตมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน ส่วนแบบวัดท่ีมี
คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด EIT OIT จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีผลการประเมินท่ีดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึง
ควรด าเนินการดังนี้ 1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้าน
ต่างๆ อย่างท่ัวถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 2) ประสิทธิภาพการส่ือสาร จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกันอย่า งชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อ
ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชน
ท่ัวไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการได้โดยสะดวก แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่
สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการ
ป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการท่ีเป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้ 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการ
เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ใน
หัวข้อหรือต าแหน่งท่ีสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ท้ังนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL 
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการ
ประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีท่ีผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม ท่ีส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานใน
การปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อส่ือสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



5. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบั ติ เกี่ ย วกั บการ ใ ช้
ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง 

ส านักงาน
ปลัด/กองคลัง 

รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล  
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ให้ ค ว ามรู้ เ กี่ ย ว กั บป้ อ ง กั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงานเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงานปลัด 

ให้ความรู้ เ รื่ องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐผ่านส่ือสังคมออนไลน์หรือ
ส่ือสารสนเทศของหน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 

การจัดท าประกาศข้อปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพย์ สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

จัดท าประกาศข้อปฏิบั ติ ในการขอยืม
ทรัพย์ สินของทางราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงานรับทราบให้ชัดเจน 

ส านักงาน
ปลัด/กองคลัง 

การปรับปรุงระบบการท างาน จัดท ามาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ 
เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (One stop 
service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT 

ส านักงานปลัด 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตเป็นการเฉพาะผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เป็น การ เฉพาะ ผ่านทาง เ ว็ บ ไซ ต์ขอ ง
หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 

การตรวจสอบและการต่ออายุ
เ ว็ บ ไ ซ ต์ข อ ง ห น่ ว ย ง าน ให้
สามารถใช้งานได้ 

ตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

ส านักงานปลัด  

หลัก เกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการสรรหาและ
การคัดเลือก  บุคลากร การบรรจุและ
แต่งต้ังบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร การให้
คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

ส านักงานปลัด  

E-Service เพิ่มช่องทางการบริการแบบ E-Service 
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ส านักงานปลัด  

การด าเนินงาน - จั ดท า ขั้ น ต อ น แ ละ ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างชัดเจน 
- สร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานในหน่วยงาน
ให้บริการต่อผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
- ให้ข้อมูลผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ
อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมาไม่ปิดบังข้อมูล 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา
ฯ 

 

 



 
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับ

ติดตาม 
การใช้อ านาจ สร้างการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน

ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา ใน
ประเด็นเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่าง
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

ส านักงานปลัด รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล 
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การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร - เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชน
ควรรับทราบอย่างชัดเจน การเผยแพร่
ข้อมูลเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อน และมีช่องทาง
หลากหลาย 
- สร้างการรับรู้ให้ผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ
สามารถแสดงความคิดเห็น ติชม ร้องเรียน
ต่อการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้ 

ส านักงานปลัด 

 
จัดท าโดย ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 


