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1.ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน 
1.1 ความเป็นมา 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็น
เครื่องมือในเชิงบวกท่ีมุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่าจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือสุขภาพ
องค์กรประจ าปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอ านวยความสะดวก และ
ตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานภาครัฐและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น
การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน การป้องกันการทุจริตในองค์กรและ
เปิดเผยและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชน  เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพส าหรับน าไปจัดท าแนวทาง
มาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป  
 การประเมิน ITA ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยาย
ขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

จากความส าคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ท าให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ(พ.ศ.2561-2580) ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ.2561-2565) ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผล
การประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) 

ส าหรับการประเมิน ITA ประจ าปี พ.ศ.2564 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการ
ประเมิน ITA พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและท าให้เห็นการพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างชัดเจน 
อย่างไรก็ตาม การประเมิน ITA พ.ศ.2564 มีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็น
การประเมินเล็กน้อย เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อก าจัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ และมีผลการประเมินที่มาจากมุมมอง
ของประชาชนอย่างรอบด้านทั้งด้านการรับรู้และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนอีกด้วย  
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2.ระเบียบวิธีการประเมิน 

2.1 แหล่งข้อมูลในการประเมิน  
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน ประกอบไปด้วย 3 แหล่ง ดังนี้ 
1.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/

หัวหน้า/ ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี 

2.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เคยรับ
บริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ.2563 เป็นต้นมา 

3.เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ 
2.2 เครื่องมือในการประเมิน 
เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
1.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment:IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วดัการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (External Integrity and Transparency 
Assessment:EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัด
การปรับปรุงระบบการท างาน  

3.แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment:OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยง
ไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูลและระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  

2.3 กลุ่มตัวอย่างในการรวบรวมข้อมูล  
กลุ่มตัวอย่างส าหรับการเก็บข้อมูลจากแต่ละเครื่องมือในการประเมิน ดังนี้ 
1.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนน้อย
กว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด  
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2.ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวน
น้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด 

3.เว็บไซต์ของหน่วยงาน เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
2.4 การรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูล ส าหรับแต่ละเครื่องมือการประเมิน จะด าเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and 
Transparency Assessment System:ITAS) 

ส่วนที่ 1 การเก็บรวมรวบข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and 
Transparency Assessment:IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มี
โอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และ
ความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด  ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานของรัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment:EIT)  โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานของรัฐในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  ได้มีได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดย
สอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด  ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
 ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment:OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล
และให้คะแนนพร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
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3.หลักเกณฑ์การประเมินผล 
 3.1 การประเมินผลคะแนน 
 การประเมินผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 
คะแนนข้อค าถาม คะแนนเฉลีย่ของ 

ข้อค าถามจากผูต้อบทุกคน 
คะแนนเฉลีย่ของ 

ข้อค าถามจากผูต้อบทุกคน 
คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวช้ีวัดย่อย - - คะแนนเฉลีย่ของทุกข้อ
ค าถามในตัวช้ีวัดย่อย 

คะแนนตัวช้ีวัด คะแนนเฉลีย่ของทุกข้อ
ค าถามในตัวช้ีวัด 

คะแนนเฉลีย่ของทุกข้อ
ค าถามในตัวช้ีวัด 

คะแนนเฉลีย่ของทุกตัวช้ีวัด
และตัวช้ีวัดย่อย 

คะแนนแบบส ารวจ คะแนนเฉลีย่ของทุกตัวช้ีวัด 
ในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลีย่ของทุกตัวช้ีวัด 
ในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลีย่ของทุกตัวช้ีวัด
ในแบบส ารวจ 

น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจท่ีถว่งน้ าหนัก 

 
 3.2 คะแนนและระดับการประเมิน 

คะแนน ระดับ 
95.00 - 100.00 AA 
85.00 - 94.99 A 
75.00 - 84.99 B 
65.00 - 74.99 C 
55.00 - 64.99 D 
50.00 - 54.99 E 

0 - 49.99 F 
 
3.3 ผลการประเมินตามเป้าหมายฯ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ(พ.ศ.2561-

2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ.2561 - 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และแผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้ก าหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ.2563  ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการ
ประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ทั้งนี้ เมื่อประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการสอบทานและกลั่นกรองผลการประเมินและน าเสนอผล
การประเมินต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมินต่อไป 
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4.กรอบระยะเวลาการประเมิน 
 การประเมิน ITA จะด าเนินการประเมินในช่วงเดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ดังนี้ 
 กิจกรรม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1 ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ      
2 น าเข้าข้อมูลในการประเมิน      
3 เก็บข้อมูลแบบส ารวจ IIT      
4 เก็บข้อมูลแบบส ารวจ EIT      
5 ตอบแบบส ารวจ OIT      
6 ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT      
7 ประมวลผลคะแนน      
8 วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ      
9 กลั่นกรองและน าเสนอผลการประเมินต่อ 

กรรมการที่เก่ียวข้อง 
     

10 ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน      
หมายเหตุ : กรอบระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด โดยจะแจ้งให้ได้รับทราบ
ก่อนล่วงหน้า 
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5.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี พ.ศ.2564   
 

   ขององค์การบริหารส่วนต าบลโขมง  อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  
 
 

 
 
คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโขมง : 93.64  
    ระดับผลการประเมิน  :  A 
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6.การวิเคราะห์ผลการประเมิน/ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
  การเก็บข้อมูลจากบุคคลภายในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า
ข้าราชการ/พนักงาน  ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดง
ความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 5 
ตัวชี้วัด ได้แก่  
 ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโขมง ได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 31 ราย โดยมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละตัวชี้วัดและเรียงล าดับคะแนนดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต     คะแนนเฉลี่ย  99.02 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจหน้าที ่  คะแนนเฉลี่ย  96.10  
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  คะแนนเฉลี่ย  94.74 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  คะแนนเฉลี่ย  93.66 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนนเฉลี่ย  87.58 
 จากผลการประเมินข้างต้น  ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินเกินกว่าร้อยละ 

85 ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่ ป.ป.ช. จึงท าให้เห็นว่าพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโขมง ได้แสดงความคิดเห็นต่อตัวชี้วัด  จึงขอท าการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินการของหน่วยงานของภาครัฐในปี 2564 โดยขอแยกประเด็นตัวชี้วัดที่จะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ดังนี้  

1.ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆของ

หน่วยงานตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน
ประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่า
ท างานนอกเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย  

 นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วยข้อค าถาม 6 ข้อ ดังนี้ 
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1.1 ท่านรู้เรื่องเก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่านหรือไม่ 

ผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด 48.39 % มาก 48.39 % น้อย 3.23 % น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 10.00%  
 1.2 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
  *คุ้มค่า        ระดับมากที่สุด 90.32 % มาก 9.68 %  
  *ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้   ระดับมากท่ีสุด 70.97 % มาก 25.81 % 
 1.3 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม พวกพ้องมากน้อยเพียงใด 
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ไม่มีเลย 100 % 
 1.4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือ
ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด  ผลการประเมินอยู่ในระดับ น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 100 %  
  1.5 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด  ผลการประเมิน 
  *โปร่งใส ตรวจสอบได้   ระดับมากที่สุด  100% 
  *เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุดหรือไม่มี
เลย 100 % 
 1.6 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  ผลการประเมิน 
  *สอบถาม  ระดับ น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 0.00 % น้อย 0.00 % มาก 32.26 % มากที่สุด 
67.74 % 
  *ทักท้วง  ระดับ น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 0.00 % น้อย 0.00 % มาก 35.48 % มากที่สุด 
64.52 % 
  *ร้องเรียน  ระดับ น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 0.00 % น้อย 0.00 % มาก 45.16 % มากที่สุด 
54.84 % 
 2.ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประเมินการเพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน า
ทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ 
รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานด้วย 
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ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 
 2.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของทางราชการ ไปเป็นของส่วนตัวหรือน าไปให้
กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 96.77 %  น้อย 3.23 % 
 2.2 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ
สะดวกมากน้อยเพียงใด   ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 0.00 % น้อย 0.00% มาก 70.97 
% มากที่สุด 29.03 % 
 2.3 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด  ผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด 41.94 % มาก 58.06 % 
 2.4 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 100.00 % 
น้อย 0.00 %  
 2.5 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อย
เพียงใด ผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด 41.94 % มาก 58.06 % น้อย 0.00 % หรือไม่มีเลย 0.00 % 
 2.6 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด ผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด 0.00 %  
มาก 35.48 %  มากที่สุด 64.52 % 
 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด  ได้ดังนี้  
  

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่บกพร่อง/แก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน 

1.การปฏิบัติหน้าท่ี 94.74 จากผลคะแนน IIT พบว่า ผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที ่ป.ป.ช.
ก าหนด อบต.โขมง ยังต้องพัฒนาในประเด็นตัวช้ีวัด เรื่องการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ดังน้ี 
ประเด็นตัวช้ีวัดการใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ  
พบว่า อาจมีบุคลากรบางคนภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
โขมง น าทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัวโดยไมไ่ด้ขอรับอนุญาต
และยังไม่ค่อยมีความรูเ้กี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้และการ
ขอยืมทรัพย์สินของราชการที่ถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 

2.การใช้งบประมาณ 93.75 

3.การใช้อ านาจ 96.10 

4.การใช้ทรัพยส์ินของราชการ 87.58 

5.การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 99.02 
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7.การวิเคราะห์ผลการประเมิน/ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ 
 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT)  
 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment:EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินใน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโขมง  ได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 63 ราย โดยคะแนนเฉลี่ยในแต่ละตัวชี้วัดและเรียงล าดับคะแนน 
  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน   คะแนนเฉลี่ย 94.13 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  คะแนนเฉลี่ย 92.76 
  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  คะแนนเฉลี่ย 87.32 
  จากผลการประเมินข้างต้น ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  คะแนนเฉลี่ย 94.13 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  คะแนนเฉลี่ย  92.76 และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
คะแนนเฉลี่ย 87.32   มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์เกินกว่าร้อยละ 85 ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่ ป.ป.ช. ก าหนด  จึง
ท าให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจในองค์การบริหารส่วนต าบลโขมงส่วน
ใหญ่การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานผ่านเกณฑ์ตามที่ ป.ป.ช.ก าหนด จึงขอ
ท าการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2564   
ในประเด็นตัวชี้วัด การปรับปรุงระบบการท างาน  ดังนี้  
 1.ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  คะแนนเฉลี่ย 87.32 
                     เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดีขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อ  เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจาก
หน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงาน
ให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างานประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ 
ดังนี้ 

1.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก 50.79 % มากที่สุด 49.21 % 
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1.2 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมาก

น้อยเพียงใด  ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 52.38 % มากที่สุด 47.62 % 
 1.3 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ ผลการประเมิน   มี 100.00 %  
 1.4 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 50.79 % มากที่สุด 49.21 % 
 1.5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน มาก
น้อยเพียงใด ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 38.10 % มากท่ีสุด 61.90 % 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่บกพร่อง/แก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 94.13 จากผลคะแนนEIT เพ่ือให้เป็นการพัฒนาให้ดีขึ้นใน

ประเด็นตัวชี้วัดดังกล่าว จึงขอพัฒนาในประเด็น
ตัวชี้วัด ดังนี ้
1.ประเด็นตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน 
พบว่า ไม่มีการปรับปรุงการท างาน/บริการให้ดีขึ้น 
และมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนในการท างาน
น้อยมาก ท าให้ผู้มารับบริการได้รับบริการที่ล่าช้า 
และไม่เข้าใจในการขั้นตอนการรับบริการของอบต. 
 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 92.76 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 87.32 
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8.การวิเคราะห์ผลการประเมิน/ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)  

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :OIT) 
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของ
การเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์
หน่วยงานของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดที่ 9   การเปิดเผยข้อมูล 
 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโขมง ได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละตัวชี้วัดและเรียงล าดับ
คะแนน ดังนี้ 

           ตัวชี้วัดที่ 9   การเปิดเผยข้อมูล        คะแนนเฉลี่ย   96.00 
 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต    คะแนนเฉลี่ย   99.02 
จากผลการประเมินข้างต้น ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล  และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ตามที่ ป.ป.ช. ก าหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  จึงท าให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
โขมงสามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานได้ จึงขอท าการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการชองหน่วยงาน
ภาครัฐในปี พ.ศ.2564 ดังนี้ 
1.ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1)ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูล
พ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2)การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน
และการให้บริการ (3)การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  และการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และ(5)การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน
และการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชีว้ัดย่อย(33 ข้อมูล) ดังนี้ 
 1.1 โครงสร้าง       ได้คะแนน 100.00 % 
 1.2 ข้อมูลผู้บริหาร      ได้คะแนน 100.00 % 
 1.3 อ านาจหน้าที่      ได้คะแนน 100.00 % 

1.4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   ได้คะแนน 100.00 % 
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1.5 ข้อมูลการติดต่อ      ได้คะแนน 100.00 % 
1.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง      ได้คะแนน   100.00 % 
1.7 ข่าวประชาสัมพันธ์      ได้คะแนน   100.00% 
1.8 Q & A       ได้คะแนน   100.00 % 
1.9 Social Network      ได้คะแนน   100.00 % 
1.10 แผนด าเนินงานประจ าปี     ได้คะแนน   100.00 % 
1.11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี       ได้คะแนน   100.00 % 
        รอบ 6 เดือน 
1.12 รายงานผลการด าเนินประจ าปี    ได้คะแนน    100.00 % 
1.13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    ได้คะแนน    100.00 % 
1.14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ    ได้คะแนน    100.00 % 
1.15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ     ได้คะแนน    100.00 % 
1.16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ  ได้คะแนน    100.00 % 
1.17 E-Service       ได้คะแนน    100.00 % 
1.18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี                                 ได้คะแนน    100.00 % 
1.19 รายงานการก ากับติดตามการใช้    ได้คะแนน    100.00 % 
        จ่ายงบประมาณประจ าปี 6 เดือน 
1.20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   ได้คะแนน    100.00 % 
1.21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   ได้คะแนน        0.00 % 
1.22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อจัดจ้างหรือ   ได้คะแนน        0.00 % 
        การจัดหาพัสดุรายเดือน 
1.23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ   ได้คะแนน    100.00 % 
        รายเดือน  
1.24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา   ได้คะแนน     0.00 % 
        พัสดุประจ าปี 
1.25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    ได้คะแนน    100.00 % 
1.26 การด าเนินการตามนโยบายการ    ได้คะแนน    100.00 % 
        บริหารทรัพยากรบุคคล 
1.27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา    ได้คะแนน    100.00 % 
        ทรัพยากรบุคคล 
1.28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา    ได้คะแนน    100.00 % 
        ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
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1.29 แนวทางการปฏิบัติเรื่องร้องเรียน    ได้คะแนน  100.00 % 
        การทุจริต 
1.30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการ    ได้คะแนน  100.00 % 
        ทุจริต        
1.31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ    ได้คะแนน  100.00 % 
        ทุจริตประจ าปี 
1.32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น    ได้คะแนน  100.00 % 
1.33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    ได้คะแนน  100.00 % 

2.ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อ

เปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1)การด าเนินการเพ่ือ
ป้องกนัการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
ได้แก่ มาตรการภายใน เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 
2 ตัวชี้วัดย่อย(10 ข้อมูล) 

2.1 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร     ได้คะแนน  100.00 % 
2.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร     ได้คะแนน  100.00 % 
2.3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี   ได้คะแนน  100.00 % 
2.4 การด าเนินการเพื่อจัดการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้คะแนน  100.00 % 
2.5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    ได้คะแนน     0.00 % 
2.6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี   ได้คะแนน 100.00 % 
2.7 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกัน   ได้คะแนน 100.00 % 
      การทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 
2.8 การรายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  ได้คะแนน 100.00 % 
2.9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้คะแนน 100.00 % 
2.10 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ  ได้คะแนน 100.00 % 
      ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่บกพร่อง/แก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (OIT) 
9.การเปิดเผยข้อมูล 96.00 จากผลคะแนน OIT พบว่าตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล

และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  ผ่านเกณฑ์ จึงขอ
วิเคราะห์ประเด็นที่บกพร่อง/แก้ไข/ปรับปรุง ดังนี้ 
1.ประเด็นการเปิดเผยข้อมูล 
พบว่า ในบางหัวข้อตามคู่มือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ที่ ป.ป.ช.ต้องการประเมินใน 5 ประเด็น คือ 
1.ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การ
บริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน
และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ 
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4)การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ(5)การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม ซ่ึงเกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ไม่ครบทุกประเด็นตามที่ 
ป.ป.ช.ต้องการ และเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจและขาด
ความรู้ความช านาญในการน าข้อมูลเผยแพร่ข้อมูล
ทางเว็บไซต์  
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ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่บกพร่อง/แก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (OIT) 
10.การป้องกันการทุจริต 93.75 จากผลคะแนน OIT พบว่าตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล

และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ผ่านเกณฑ์ จึงขอ
วิเคราะห์ประเด็นที่บกพร่อง/แก้ไข/ปรับปรุง ดังนี้ 
2.ประเด็นการป้องกันการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลโขมงไม่มีกรณีการทุจริต
เกิดข้ึนในองค์กร และอาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เข้าใจในหัวข้อต่างๆ 
ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเผยแพร่
ข้อมูลลงในเว็บไซต์ไม่ครบทุกประเด็นตามที่ ป.ป.ช.
ต้องการ และเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจและขาดความรู้ความ
ช านาญในการน าข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์  
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1๐.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 จากการประชุมคณะกรรมการก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ไดร้่วมการฯได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโขมง ดังนี้ 

 

ประเด็นตัวช้ีวัดที่บกพร่อง/แก้ไข/
ปรับปรุง 

มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/
กิจกรรม/งาน 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา การติดตามผล 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการ 

งานจัดท าคู่มือและจัดท าประกาศ
ข้อปฏิบัติในการยมืทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

1.จัดท าคู่มือ 
2.เมื่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเห็นชอบแล้วแจ้งเวียนให้
พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างรับทราบถึงข้อปฏิบัติหรือ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลดัอบต. ม.ค. -  ก.ย. 2565 ท าบันทึกรายงานผล
เสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
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ประเด็นตัวช้ีวัดที่บกพร่อง/แก้ไข/
ปรับปรุง 

มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/
กิจกรรม/งาน 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา การติดตามผล 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) 
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 1.งานปรับปรุง/ทบทวน/ขั้นตอน

การปฏิบัติงาน กระบวนงานบริการ
เพื่อลดขั้นตอนระยะเวลาปฏิบัติงาน 
2.จัดท าคูม่ือการปฏิบัติงานทุกงาน 
3.ก าชับเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบตัิงานให้
ตอบข้อซักถามให้ชัดเจนและ
ถูกต้อง กับบุคคลภายนอกผู้มารับ
บริการ เมื่อมีข้อซักถามเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ อบต. 
4.งานการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน 
 

1.แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิ
ราชการ 
2.ด าเนินการประชุมคณะท างานฯ
เพื่อพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตัิราชการและให้
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานก าชับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตอบค าถาม
บุคคลภายนอก หรือผูม้าตดิต่อรับ
บริการ เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ 
อบต.ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง  
3.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
4.จัดท าประกาศปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ
และจัดท าขั้นแผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เช่น ลดระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการและแจ้งพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ทราบ และน าลงเว็บไซต์อบต. 
5.จัดหาหรือปรับปรุงโดยน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏบิัติงาน
เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ 

ส านักปลดั อบต.   ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๕ -ท าบันทึกรายงานผล
เสนอนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล 
-รายงานการประชุม
ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 
-ติดตามผลจาก
เว็บไซต์ของอบต. 

                                                                                                              



-๑๙- 

ประเด็นตัวช้ีวัดที่บกพร่อง/แก้ไข/
ปรับปรุง 

มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/
กิจกรรม/งาน 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา การติดตามผล 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (OIT)  
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจรติ 5.การส่งเสริมการมสี่วนร่วมเข้ารว่ม

กิจกรรมที่แสดงถึงการเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจา้หน้าท่ีของ
หน่วยงานมีทัศนคติค่านยิมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสตัย์ สุจริต 
อย่างชัดเจน 

1.จัดท าบันทึกขออนุมัตจิัดท า
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง ที่มีความซื่อสัตย์ 
สุจรติ คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัตริาชการดีเด่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
2.ด าเนินการประชุมเมื่อไดร้ับการ
อนุมัติโครงการฯ เพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์และการคดัเลือกของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 
3.จัดท าประกาศองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโขมง เรื่องยกย่องเชิดชู
เกียรติพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างที่มีความซื่อสัตย ์
สุจรติ คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของทางราชการ
ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ส านักปลดั อบต.   ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๕ -รายงานการประชุม 
-ประกาศยกย่องเชิดชู
เกียรติพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงาน
จ้างท่ีมีความซื่อสตัย์ 
สุจรติ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของทาง
ราชการดีเด่น 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 
-รูปถ่าย 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                            

 


