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ค าน า 
 

ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 มกราคม
2563 ก าหนดให้มีการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS) นั้น 

ซึ่งการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ก าหนดกรอบแนวทาง
ในการด าเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่าง
รอบด้านและ หลากหลายมิติ การก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทาง
วิชาการเพ่ือให้ ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่าง
แท้จริง โดยมีการ เก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ได้มีโอกาส สะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการ
รับรู้และ  

ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด  

ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่
ไว้ทางหน้าเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง 
(third party) เป็น ผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
แบ่งออกเปน็ 2 ตัวชี้วัด  

งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม จึงได้จัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment:ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ข้าวต้มใช้ประกอบการวางแผนและด าเนินการประเมินตามขั้นตอน และช่วงเวลาที่ก าหนดของการ
ประเมินฯ และสามารถยกผลระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) ให้ดียิ่งขึ้น ซ่ึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานเล่มนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุก
หนว่ยงานในสังกัดได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  และประการส าคัญ คือ 
ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  
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1. หลักการและเหตุผล  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน 
คุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการ
พัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 58.95 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ D ซึ่งน ามาพิจารณาตามตัวชี้วัดสามารถเรียงล าดับผลคะแนน ได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.19  
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.85  
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 6.25  
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.72  
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.66  
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.20  
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.32  
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 43.48  
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.76  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.60  

สรุปได้ว่า  จดุแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเท่ากับน้อยละ 89.19 ส่วนจุดอ่อนขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ที่จะต้อง
พัฒนา คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต และ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ข้าวต้ม ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 6.25 และ 43.48 ตามล าดับ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ข้าวต้ม อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
แต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้  

 

/3.1 จุดแข็ง… 
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3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) จ านวน 2 ตัวช้ีวัด คือ 

3.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.19 จากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตาม  หลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น  ในเรื่องการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน 

 3.1.2 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.60 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  ต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล
ที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) จ านวน 5 ตัวช้ีวัด คือ 

3.2.1 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.66 เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น  ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่  
อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่
เอ้ือประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ
ค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน  ควรให้
ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ 
หน่วยงานตนเองได 

3.2.2 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.85 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ต่าง 
ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น  ต่อ
การใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

3.2.3 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.32 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ใน
ประเด็น ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของ
ตนเองหรือ น าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่
ชัดเจนและ สะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล
และ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

/ 3.2.4 ตัวชี้วัด... 
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3.2.4 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.72 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน 
มีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง  เป็น
รูปธรรม 

3.2.5 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.20        
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียของหน่วยงานต่อ
คุณภาพ การด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพ การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้
ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่
มี การเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่  
ผลงานหรือข้อมูลสาธารระอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกท้ังควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการ ให้
เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

3.2.6 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.76 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ  การ
ปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ  
เจ้าหน้าทีแ่ละกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ  ผู้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยปรับปรุงการ
ด าเนินการ 

3.2.7 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 43.48 เป็นคะแนน 
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้
สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหาร
เงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (4) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการ 

บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ (5) การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ การด าเนินงานของหน่วยงาน  

3.2.8 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 6.25 เป็น
คะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจ านงสุจริตของ ผู้บริการ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน
เพ่ือส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายาม
ของหน่วยงาน ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

/4. ข้อเสนอ... 
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4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้
คะแนน อยู่ในระดับดี (GOOD) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงาน ที่เป็นไปตามหลักการความ
โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและ แสดงความไว้วางใจต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล  โดยสิ่งที่ควรเป็น
ประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่าย งบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน (2) การใช้จ่าย
งบประมาณ 

(1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ 
ใช้จ่ ายงบประมาณประจ าปี ให้ 
บุคลากรภายในหน่วยงาน (2) เปิด
โ อ ก า ส ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น 
ห น่ ว ย ง า น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร 
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
(3) มีช่องทางเพ่ือให้บุคลากร
ภายใน หน่วยงานสามารถแจ้ง
เบาะแสที่ สงสัย โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ ร้องเรียน 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ 
ทางราชการ 

(1) การรับรู้แนวปฏิบัติของ 
หน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการ (2) ขั้นตอน
การขออนุญาตเพ่ือ ยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน (3) การขอยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้อง (4) การก ากับดูแลและ
ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพ่ือ ป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง 

(1) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการ (2) มี
ขั้นตอนการขออนุญาต การขอยืม
ที่ถูกต้อง (3) สร้างมาตรการการ
ก ากับดูและ และตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของ ทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ 4.2 ผลการประเมิน... 
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4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) 
อยู่ในระดับดี (GOOD) บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงาน  ของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน  แก่
ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า มี
การเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควร
เป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

(1) การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
แก่ ผู้รับบริการเป็นไปตามขั้นตอน
และ ระยะเวลาที่ก าหนด (2) การ
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ ท่าน กับ
ผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่า เทียม
กันของพนักงาน 

(1) มีข้ันตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่าง 
ชัดเจน (2) สร้างจิตส านึกแก่
พนักงานใน หน่วยงานให้บริการ
ต่อผู้มาติดต่อ อย่างเท่าเทียมกัน 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ 
การท างาน 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา 
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า 
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
พัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ของหน่วยงาน (2) การ
ปรับปรุงคุณภาพการ ปฏิบัติงาน/
การให้บริการ 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน การ
บริการให้เกิดความโปร่งใส มี
วิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดี 
ขึ้น 

 

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อยู่ในระดับ B บ่ง
ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานต้องมีการวางระบบที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ อย่างเป็นปัจจุบัน และมีประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด  ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (1) ข้อมูลพื้นฐาน - การเปิดเพ่ือ

สอบทานของข้อมูล การติดต่อ (2) 
การบริหารงาน - การเปิดเผย
ข้อมูล E-service ไม่สอดคล้อง
ตามรายละเอียดที่ ก าหนด (3) 
การบริหารเงินงบประมาณ - การ
เปิดเผยข้อมูล แผนการ จัดซื้อจัด
จ้างหรือแผนการจัดหา พัสดุไม่
สอดคล้องตามรายละเอียด ที่
ก าหนด 

(1) พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพ่ือ 
สอบทานของข้อมูลการติดต่อ (2) 
ปรับปรุงข้อมูลระบบ E-service 
ให้สอดคล้องตามรายละเอียดที่ 
ก าหนด (3) ปรับปรุงข้อมูล 
แผนการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ ให้สอดคล้อง
ตามรายละเอียดที่ ก าหนด 

 
 
 
 
 

/ 5.ประเด็น... 
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5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารซึ่งได้ คะแนน
เท่ากับร้อยละ 76.11 ซึ่งประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการ
ทุจริต 

(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกัน 
การทุจริต (2) มาตรการภายใน
เพ่ือป้องกัน การทุจริต 

- 6.25 - 

ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม
ได้คะแนนดีขึ้น คือ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการป้องกันการทุจริต 
ทั้งในส่วนของการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต  

5.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
   จากเป้าหมาย  “ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA)ประจ าปี2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 
คะแนนขึ้นไปภายในปี พ.ศ.2565 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม จึงควรด าเนินการดังนี้  

1) คุณภาพการด าเนินงาน  ประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวกับระบบและข้ันตอนการให้บริการงานด้าน
ต่างๆอย่างทั่วถึง  และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ  

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล  และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง   

3 ) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  และส่งเสริมให้ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก   

และแบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะ
บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง  และแสดง
เจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม  จึงควรด าเนินการดังนี้  

1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วยข้อมูล
ด้านการบริหารงานทั่วไป  งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล  
รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์  และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้บริการและประชาชนทั่วไป  และการให้บริการ
ผ่านระบบ e-serviceโดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย  ทุก
ช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL  บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  

2) การป้องกันการทุจริต  จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA  ก่อนจะ
ศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท า
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ 
ต้องมีการพัฒนาทักษะ  ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

/ 6.มาตรการ... 
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6. มาตรการ/แนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ข้าวต้มให้ดีขึ้น 

 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

(1) จัดท าแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างมาตรฐาน วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และ
ป้องกันการทุจริต ในทุก
ปีงบประมาณ 

จัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
มาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ.2564 
และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามแผนฯ ทุกรอบ 6 เดือน ของ
ปีงบประมาณ 2564 

ส านักปลัด - รายงานสรุปผล 
ตามแผนฯ ทุก
รอบ 6 เดือนของ
ปีงบประมาณ 
2564 

(2) ประกาศใช้มาตรการ
ในการบริหารงานด้วยความ
สุจริต มีคุณธรรม และความ
โปร่งใส จ านวน 7 มาตรการ 

มาตรการที่ต้องประกาศใช้ ได้แก่ 
   1.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
   2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน 
   3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
   4.มาตรการป้องกันการรับสินบน 
   5.มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณชน 
   6.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย
พินิจ 
   7.หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
 

ส านักปลัด - รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 

(3) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ ถูกต้อง 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

- รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 

(4) ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

จัดท าโครงการฝึกอบรมหรือประชุม 
พนักงานหน่วยงานเพ่ือให้ ความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน 

ส านักปลัด - รายงานผลหลัง
จั ดท า โครงการ
แล้วเสร็จ 

(5) ให้ความรู้เรื่องการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

จัดท ากิจกรรมณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ 
ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสใน
การด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ 
ผ่านสื่อสังคม ออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของ หน่วยงาน 

ส านักปลัด - รายงานผลหลัง
จัดท ากิจกรรม
แล้วเสร็จ 

/ มาตรการ... 
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มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(6) การจัดท าประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการ ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติ ในการ
ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและ
ภายนอก หน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

- รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล  ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 

(7) การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่ ผู้มาใช้บริการ
อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา 
และมีแนวทางในการ ให้ผู้มา
ติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่เรียกร้อง ประโยชน์
อ่ืนใดในการปฏิบัติ หน้าที่ และมีการ
จัดท าประกาศ ไม่เรียกรับผลประโยชน์
หรือ ทรัพย์สินใดๆ 

ส านักปลัด - รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล  ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 

(8) การตรวจสอบและต่ออายุ 
เว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลา 
พร้อมที่ จะเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ ของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

ส านักปลัด - รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล  ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 

(9) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมใน การปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียน 
การให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้บุคลากร
และสาธารณชน รับทราบ 

ส านักปลัด - รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล  ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 

(10) มีการมอบหมายงาน การ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระดับ คุณภาพของงาน โดยไม่
เลือกปฏิบัติ 
 

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินและ การท างาน (2) 
ผู้บริหารเน้นย้ าในที่ประชุม เรื่องความ
เป็นธรรมในการ ประเมิน เพ่ือเพ่ิม
ความตระหนัก ให้กับหัวหน้างาน 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/  
กองช่าง 

- รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล  ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 

 
 


