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ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and 
Transparency Assesment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเจตนามุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานตนเองและน าเข้าข้อมูล
ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและ
การปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของ
ประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐและส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นไป สามารถยกระดับมาตรฐานการด าเนินการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
 

  รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assesment : ITA) ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดตามที่
ก าหนด ซึ่งผลคะแนนจะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ในงบประมาณ พ.ศ.
2564 ที่ผ่านมา รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา การจัดท าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริมและยกระดับระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินการนี้ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  
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รายงานการวิเคราะห์ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
********* 

 

 1. หลักการและเหตุผล  
 เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการประเมิน ITA 
ที่มาจากการ “เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบและ
สามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดง
ความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน  
 ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
ปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนา
ตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อไป 
 
 2. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล  
การประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน 
 

ระดับ 
 

95.00 – 100 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. ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 
2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา
และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ ่อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตั้งแต่ปี 2561-2564 ดังนี้ 
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 การวิเคราะห์ผลการประเมิน  
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ได้รับผลการประเมิน ระดับ A (85.61 คะแนน) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2563 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ D (57.91 คะแนน)  
 2. สรุปผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ดังนี้ 
 

  ผลคะแนนรายตัวชี้วัดทั้ง 10 ชี้วัดปี 2563 และ ปี 2564 ดังนี้ 
เครื่องมือ ตัวช้ีวัด ปี 

2563 
ปี 

2564 
การเปลี่ยนแปลง 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่ วน ได้ส่ วน เสียภายใน 
(IIT)  
   
  

1. การปฏิบัติหน้าที่ 85.72 86.45 เพ่ิมข้ึน 
2. การใช้งบประมาณ 75.48 75.86 เพ่ิมข้ึน 

3. การใช้อ านาจ 83.37 84.61 เพ่ิมข้ึน 

4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 76.54 78.81 เพ่ิมข้ึน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 75.52 76.50 เพ่ิมข้ึน 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(OIT) 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 73.07 79.96 เพ่ิมข้ึน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 75.61 81.62 เพ่ิมข้ึน 

8. การปรับปรุงการท างาน 71.51 82.46 เพ่ิมข้ึน 

3. แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

9. การเปิดเผยข้อมูล 47.97 85.33 เพ่ิมข้ึน 

10. การป้องกันการทุจริต 12.50 100 เพ่ิมข้ึน 

เฉลี่ย 57.91 85.61 เพิ่มข้ึน 

ระดับผลการประเมิน D A เพิ่มข้ึน 
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ผลคะแนนการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ดังนี้ 

 

 
 
   1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการมีส่วนรวมของประชาชน 
 1. จุดแข็ง ของการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1. การปฏิบัติหน้าที่ ข้อ I1-I6  
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ 86.45 จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการ
ด าเนินงานที่เป็นไป ตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับ
ผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน  
  2. จุดอ่อน ของการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2. การใช้งบประมาณ ข้อ I7-I12  
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ 75.86 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า 
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย หน่วยงาน 
ควรให้ความส าคัญกับการสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน และการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
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 3. ข้อเสนอแนะการพัฒนาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด/ประเด็นที่ควรพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การก ากับติดตาม 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
1. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน 
ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ
อย่างชัดเจน  
2. สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการ
ให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุด
ให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตาม
หลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล  
3. ก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและ
การพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลัก
คุณธรรมและความสามารถ 

 
ทุกส่วน
ราชการ 
 

 
ต.ค. 64 - มี.ค. 65 
 
 

 
รายงานผลการด าเนิน 
งานในที่ประชุมประจ า 
เดือนพนักงานส่วน
ต าบล 
ในเดือนเมษายน 
สรุปผล ณ สิ้นป ี
งบประมาณ 

2. การใช้งบประมาณ 
1. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการ
ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน  
2. การจัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 

 
กองคลัง 

 
ต.ค. 64 - มี.ค. 65 

 
รายงานผลการด าเนิน 
งานในที่ประชุมประจ า 
เดือนพนักงานส่วน
ต าบล 
ในเดือนเมษายน
สรุปผล ณ สิ้นป ี
งบประมาณ 

3. การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการ
บริหารงานบุคคล 
1. จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน (job 
description)  
2. จัดท าหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้ง
การเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

 
 
ส านักปลัด 
อบต. 

 
 
ต.ค. 64 - มี.ค. 65 

 
 
รายงานผลการด าเนิน 
งานในที่ประชุมประจ า 
เดือนพนักงานส่วน
ต าบล 
และสรุปผล  
ณ สิ้นปี 
งบประมาณ 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
1. ด าเนินการจัดท าคู่มือและระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
2. สร้างระบบการก ากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่าง
เคร่งครัด 
 

 
ส านักปลัด 
อบต. 
กองคลัง 
 

 
ต.ค. 64 - มี.ค. 65 

รายงานผลการด าเนิน 
งานในที่ประชุมประจ า 
เดือนพนักงานส่วน
ต าบล 
และสรุปผล  
ณ สิ้นปี 
งบประมาณ 
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ตัวชี้วัด/ประเด็นที่ควรพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
การก ากับติดตาม 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
1. มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะ
และพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  
2. จัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบ
การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริต
อย่างชัดเจนและเปิดเผย  
3. การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบ
การท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและ
สะดวก 
 

 
ทุกส่วน
ราชการ 
 

 
ต.ค. 64 - มี.ค. 65 
 
 

 
รายงานผลการด าเนิน 
งานในที่ประชุมประจ า 
เดือนพนักงานส่วน
ต าบลทุกเดือน 
 

 
ผลคะแนนการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดังนี้ 

 

 
 
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภาย เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการมีส่วนรวมของประชาชน  
 1. จุดแข็ง ของการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการ
ท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.46 เป็นคะแนนจากการประเมินการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/ 
การให้บริการ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ ว เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ 
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คณุภาพการด าเนินงาน E1-E5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร E6-E10 การปรบัปรุงการท างาน E11-E15 
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81.88 79.69 75.63 ชดุขอ้มลู 1 

ชดุขอ้มลู 2 

ชดุขอ้มลู 3 

ชดุขอ้มลู 4 

ชดุขอ้มลู 5 
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หน่วยงานได้ดีขึ้น โปร่งใสมากขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภาย เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดระเบียบ
ปฏิบัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการมีส่วนรวมของประชาชน  
 1. จุดแข็ง ของการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการ
ท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.46 เป็นคะแนนจากการประเมินการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/ 
การให้บริการ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีขึ้น โปร่งใสมากขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  2. จุดอ่อน ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.96 เป็นคะแนน
จากการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่าเป็นไปตามขั้นตอน การปฏิบัติงาน /การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน  ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
 

 3. ข้อเสนอแนะการพัฒนาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข ดังนี้ 
ตัวชี้วัด/ประเด็นที่ควรพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
การก ากับติดตาม 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 
1. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและข้ันตอน
การให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง  
2. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูน
ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ 

 
ทุกส่วน
ราชการ 
 

 
ต.ค. 64 - มี.ค. 65 
 
 

 
รายงานผลการด าเนิน 
งานในที่ประชุมประจ า 
เดือนพนักงานส่วน
ต าบลทุกเดือน 
 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูล
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
(http://www.prueyai.go.th) ให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล  
2. จัดให้มีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
3. มอบหมายให้มีผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
และมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

 
ทุกส่วน
ราชการ 
 

 
ต.ค. 64 - มี.ค. 65 
 
 

 
รายงานผลการด าเนิน 
งานในที่ประชุมประจ า 
เดือนพนักงานส่วน
ต าบลทุกเดือน 
 

http://www.prueyai.go.th/
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ตัวชี้วัด/ประเด็นที่ควรพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
การก ากับติดตาม 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน  
1.สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ  
2.ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้
ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 
 

 
ทุกส่วน
ราชการ 
 

 
ต.ค. 64 - มี.ค. 65 
 
 

 
รายงานผลการด าเนิน 
งานในที่ประชุมประจ า 
เดือนพนักงานส่วน
ต าบลทุกเดือน 
 

 
3. ผลคะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ดังนี้ 

 

 
 
  3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
 1. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 85.33  เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  
 (1) ขอ้มูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
 (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้ บริการ  
 (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหา
พัสดุ  
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การเปิดเผยขอ้มลู การปอ้งกนัการทจุริต 

85.33 

100.00 

ชุดข้อมูล 1 

ชดุขอ้มลู 1 
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 (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดให้เกิดการ
มีส่วนร่วมซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  
  2. การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ  
 (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกัน
การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต  
 2. มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือสร้างความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งหน่วยงานควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริต
ประจ าปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้งให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น 
เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  
 3. ข้อเสนอแนะ การพัฒนาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข ดังนี้ 

ตัวชี้วัด/ประเด็นที่ควรพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การก ากับติดตาม 

9. การเปิดเผยข้อมูล  
1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน  
2. แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อ
เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
รายละเอียด วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท า
การร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ 
วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วน
งานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ด าเนินการ  
3 .  แสด งแผนการด า เ นิ นภา รกิ จ ขอ ง
หน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี โดยมีข้อมูล
รายละเ อียดของแผน ยุทธศาสตร์หรื อ 
แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น และเป็น
แผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.
ที่ประเมิน 
 

 
ทุกส่วน
ราชการ 
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รายงานผลการด าเนิน 
งานในที่ประชุมประจ า 
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ต าบลทุกเดือน 
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ตัวชี้วัด/ประเด็นที่ควรพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
การก ากับติดตาม 

9. การเปิดเผยข้อมูล  
4. แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้า
หน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการ
บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย  
ด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และ
ช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคนให้
ชัดเจน ควรครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมือง และ
ฝ่ายข้าราชการประจ า 
5. แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของหน่วยงาน โดยควรแสดงต าแหน่ง
ที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น 
ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม แสดง
โครงสร้างที่ครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมืองและ
ฝ่ายข้าราชการประจ า 
6. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงานให้มากขึ้น 
7. ส่งเสริมให้หน่วยงาน เปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
8. แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของ
ท่านอย่างจริงจัง 
9. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 
10. สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตาม
ผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการ
จัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระท า
การร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตใน
หน่วยงาน 
11. ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และ
ให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามข้ันตอน
และระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ทุกส่วนราชการ 
1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ก ากับดูแล และ
คณะท างาน  
2. ประชุม
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ก ากับดูแล และ
คณะท างาน 
เพ่ือชี้แจงปฏิทิน 
หัวข้อการ
ประเมินฯ และ
พิจารณา
มอบหมายงาน 
3. คณะท างาน
จัดท า รวบรวม
การเผยแพร่
ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ 
และเผยแพร่ใน
หัวข้อหรือ
ต าแหน่งที่
สามารถเข้าถึง
และสืบค้น
ข้อมูลได้โดยง่าย 
ทุกช่วงเวลา 
ทั้งนี้ ต้องเป็น
การเข้าถึงผ่าน 
URL บน
เว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
โดยตรง 
 

 
ต.ค. 64 - มี.ค. 65 
 
 

 
รายงานผลการด าเนิน 
งานในที่ประชุมประจ า 
เดือนพนักงานส่วน
ต าบลทุกเดือน 
 

 
 



 
-11- 

 
ตัวชี้วัด/ประเด็นที่ควรพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
การก ากับติดตาม 

10. การป้องกันการทุจริต  
1. จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการ
ประเมิน ITA ประจ าปี 2565 ศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่าน เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
3. จัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไป
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
3. พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
4. ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 
 

 
ทุกส่วนราชการ 
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ก ากับดูแล และ
คณะท างาน  
 

 
ต.ค. 64 - มี.ค. 65 
 
 

 
รายงานผลการด าเนิน 
งานในที่ประชุมประจ า 
เดือนพนักงานส่วน
ต าบลทุกเดือน 
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