
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์ 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
....................................................... 

 

ด้วยคณะท ำงำนสนับสนุนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเด่นรำษฎร์ ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ            
พ.ศ. 2564 และได้ก ำหนดมำตรกำร แนวทำงวิธีกำรด ำเนินกำรในกำรขับเคลื่อนมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นรำษฎร์ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 รำยละเอียดปรำกฎตำมแนบ
ท้ำยประกำศ 

 

  ประกำศ ณ วันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2565 
 
 

นำยนิลยุทธ  หนองหำร 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นรำษฎร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

 ตำมที่ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นรำษฎร์  ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2564 และได้ก ำหนดมำตรกำร/แนวทำงในกำรส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในประงบประมำณ พ.ศ. 2565  โดยได้มีกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 

มำตรกำร วิธีกำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ ผลกำรด ำเนินกำร 

1. การสร้างฐานความคิด
การแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม 

1.เสริมสร้างฐานคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบ
การจัดอบรม/จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
2. จัดคู่มือแนวปฏิบัติในการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ส านักปลัดฯ ม.ค. – มี.ค. 65 รายงานผลด าเนินการใน
ประชุมองค์กรประจ าเดือน
เมษายน 2565 

2. การปรับปรุงระบบการ
ท างานและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายใต้แนวคิด smart 
country : วิถีชนบทและ
สไตล์เมืองกรุง 

1. การจัดตั้งศูนย์ smart 
country 2. การแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์  
3. การจัดอบรมเจ้าหน้าที่  
4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  
5. ด าเนินงานประชาสัมพันธ์
ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร
เป็นระยะๆ 
6.ส ารวจความพึงพอใจ 

ส านักปลัดฯ ตลอดปี 2565 รายงานผลด าเนินการใน
ประชุมองค์กรประจ าทุก
เดือน 

3. โครงการจัดท า
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
และวิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริต 

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
มาตรการ  
2. ประชุมคณะท างานเพื่อ
จัดท ามาตรการ  
3. มอบหมายให้ส านักปลัด
รับผิดชอบในการด าเนินการ 

ส านักปลัดฯ ม.ค. – มี.ค. 65 รายงานผลและเอกสาร
ต่างๆตามตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริตเพื่อ
น าไปเปิดเผยบนเว็บไซต์ 

 
 



ค าน า 
 

  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) มีเจตนำรมณ์เพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของหน่วยงำนของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำนภำครัฐ มีกำรด ำเนินงำนที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและ
ส่วนรวมเป็นส ำคัญ และลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ ส่งผลให้หน่วยงำน
ภำครัฐสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 

  รำยงำนฉบับนี้ ได้จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในรอบปีที่ผ่ำน
มำ (ปี 2562) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้
ดีขึ้น แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่แนวทำงกำรปฏิบัติของหน่วยงำน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำ
มำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น 
 

  ในกำรนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นรำษฎร์ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนฉบับนี้จ ำสำมำรถ
ยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  และเป็นข้อมูลใน
กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล (Good governance) สะท้องถึงภำพลักษณ์เชิงบวกให้
หับหน่วยงำน และส่งผลต่อกำรยกระดับค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของ
ประเทศไทยให้มีอันดับ และค่ำคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นรำษฎร์ 
                        เมษำนน 2565 

 
 
 
 
 
 
 

 



1. หลักการและเหตุผล 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได้ถูกก ำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่ำว ถือได้ว่ำเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงำน
ภำครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรปรับปรุง
พัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำนภำครัฐ มีกำรด ำเนินงำนที่มุ่งให้
เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นส ำคัญ และลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำน
ภำครัฐ ส่งผลให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นรำษฎร์ จึงได้จัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐในปีที่ผ่ำนมำ 
(ปี 2564) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น 
แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่แนวทำงกำรปฏิบัติของหน่วยงำน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำมำตรก ำร
เพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น  
 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์ อ าเภอ
หนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด(ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ผลกำรประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่น
รำษฎร์ มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 57.02 คะแนน อยู่ในระดับ D มีรำยละเอียดดังนี้  

1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต มีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ หน่วยงำนต้องมีแผนหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตอย่ำงมีคุณภำพ จัดท ำมำตรกำรในกำรป้องกันปัญหำกำร
ทุจริตของหน่วยงำนให้ชัดเจนและวำงแนวทำงในกำรสร้ำงแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้ำระวังกำรทุจริต รวมถึงให้น ำข้อเสนอแนะ
ของบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน มำพัฒนำและปรับปรุงหน่วยงำนของท่ำนให้ชัดเจน แ บ บ วั ด
กำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก(EIT)กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน มีข้อเสนอ 
แนะดังนี้ หน่วยงำนต้องมีมำตรกำรลดขั้นตอนในกำรให้บริกำร เช่น กำรให้บริกำร ณ จุดเดียว (one stop service) 
กำรให้บริกำรโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทำงให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่  

2. แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) กำรป้องกันกำรทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้  
ผู้บริหำรควรแสดงเจตจ ำนงหรือค ำมั่นสัญญำว่ำ จะปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตำม
หลักธรรมมำภิบำลมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันแก้ไขกำรทุจริตประจ ำปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสำธำรณะ 
พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต เช่นเป็นกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

เมื่อพิจำรณำพบว่ำ ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้คะแนนเท่ำกับ 85.04 ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุด รองลงมำ
คือ ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ได้คะแนนเท่ำกับ 82.92 และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนที่น้อยที่สุดในปี พ.ศ. 2564 คือ
ตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนนเท่ำกับ 6.25 จำกข้อมูลสำมำรถสรุปได้ว่ำจุดแข็งของกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นรำษฎร์  อ ำเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด คือ การปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอ่ืนใน
หน่วยงำนของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำน
หรือด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะ
เป็นผู้มำติดต่อทั่วไปหรือผู้มำติดต่อที่รู้จักกันเป็นกำรส่วนตัว รวมไปถึงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งมั่น เต็มควำมสำมำรถ 
และมีควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
อย่ำงมีคุณธรรม นอกจำกนี้ ยังประเมินกำรรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกำรเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลำกรอ่ืนในหน่วยงำนทั้งในกรณีที่แลกกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ และในกรณีช่วงเทศกำลหรือวำระ
ส ำคัญต่ำง ๆ ตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีกำรให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อ
บุคคลภำยนอก ซึ่งถือเป็นควำมเสี่ยงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรรับสินบนได้ในอนำคต และจุดอ่อน คือ กำรป้องกันกำร
ทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือ



เปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐำน ได้แก่ ข้อมูล
พ้ืนฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน 
และกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือกำรจัดหำพัสดุ (4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรั พยำกรบุคคล กำร
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ (5) 
กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำรเปิด
โอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่า 80) มีดังนี้   
  ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
  ตัวชี้วัดที่ 2 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
  ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ 
  ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้งบประมำณ 
 3.2 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยท่ีสุด) 
  ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต  
 
 

4. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ทั้ง 3 เครื่องมือ) 
 4.1 การประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

กำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรประเมินกำรรับรู้บุคคลภำยใน (IIT) ต่อกำร
กำรปฏิบัติหน้ำที่ ในประเด็นที่เก่ียวกับกำร
มอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
กำรคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ 
กำรกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ผู้ใต้บัญชำเพ่ือกำร
บริหำรงำนบุคคล  

หน่วยงำนต้องจัดท ำข้อตกลงระหว่ำง
ผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำให้ชัดเจน 
จัดท ำหลักเกณฑ์ในกำรให้บุคลำกรไปอบรม 
หรือศึกษำต่ออย่ำงเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์
กำรประเมินคุณภำพผลงำนตำมตัวชี้วัดที่
ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน จัดท ำประกำศแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมหน้ำที่ พร้อม
ทั้งประกำศหลักเกณฑ์และเปิดเผยผลกำร
ประเมิน กำรเลื่อนขั้น กำรโยกย้ำยด้วยควำม
เป็นธรรม และท่ัวถึง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

กำรใช้อ ำนำจ กำรประเมินกำรรับรู้บุคคลภำยใน (IIT) ต่อกำรใช้
อ ำนำจของผู้บริหำรของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือให้สิทธิ
ประโยชน์ต่ำง ๆ กำรใช้อ ำนำจสั่งกำรให้ผู้ใต้
บัญชำเพ่ือกำรบริหำรงำนบุคคล  

หน่วยงำนต้องจัดท ำข้อตกลงระหว่ำง
ผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำให้ชัดเจน 
จัดท ำหลักเกณฑ์ในกำรให้บุคลำกรไปอบรม หรือ
ศึกษำต่ออย่ำงเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพผลงำนตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้อย่ำง
ชัดเจน จัดท ำประกำศแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้
เป็นไปตำมหน้ำที่ พร้อมทั้งประกำศหลักเกณฑ์
และเปิดเผยผลกำรประเมิน กำรเลื่อนขั้น กำร
โยกย้ำยด้วยควำมเป็นธรรม และทั่วถึง  

 

4.2 การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ประเมินกำรรับรู้ของผู้บริหำร/ผู้มำ
ติดต่อ/ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อ
ประสิทธิภำพกำรสื่อสำรในประเด็น
ที่เก่ียวกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงำนในเรื่องต่ำงๆ ต่อ
สำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงที่
หลำกหลำยในกำรชี้แจงและตอบ
ค ำถำม รวมทั้งช่องทำงให้ผู้มำติดต่อ
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและ
ร้องเรียนกำรทุจริต  

หน่วยงำนต้องจัดท ำกำรเผยแพร่ข้อมูล
ในหลำกหลำยช่องทำง เช่น Website 
,Instagram , Facebook  ฯลฯ ควรมี
ช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต 
เช่น สำยด่วน หรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำม
ควำมเหมำะสม   

 

 

 

 



4.3 การประเ มินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อ มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

กำรป้องกันกำรทุจริต ประเมินผลกำรเผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้
สำธำรณชนทรำบใน 5 ประเด็น 
ดังนี้ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐำน  
2. กำรบริหำรงำน  
3. กำรบริหำรกำรเงิน

งบประมำณ 
4. กำรบริหำรและพัฒนำกำร

ทรัพยำกรบุคคล  
5. กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส

ในหน่วยงำน 
 

ผู้บริหำรควรแสดงเจตจ ำนงหรือ
ค ำมั่นสัญญำว่ำ จะปฏิบัติงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตำมหลักธรรมมำภิบำล มี
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
แก้ไขกำรทุจริตประจ ำปีให้ชัดเจน 
และเผยแพร่ต่อสำธำรณะ พร้อมทั้ง 
ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมใน
กำรป้องกันกำรทุจริต เช่น เป็น
กรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 
5. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้
ดีขึ้น 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับ
ติดตาม 

มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  

- จัดท ำมำตรกำรตรวจสอบกำร
ใช้ดุลพินิจ  
- จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนหรือ
หลักเกณฑ์มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน  
-ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของ
ผู้บริหำรทุกระดับ ให้ครอบคลุม
ถึงกำรตรวจสอบ ก ำกับดูแล 
ติดตำมกำรปฏิบัติงำน และกำร
ใช้ดุลพินิจของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกำศหลักเกณฑ์ 

1. ผู้รับผิดขอบด ำเนินกำร
จัดท ำมำตรกำรตรวจสอบ
กำรใช้ดุลพินิจ  
2.    ผู้ บ ริ ห ำ ร ป ร ะกำศ
หลักเกณฑ์ หรือมำตรกำร 
เ พ่ื อ ใ ห้ เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่  แ ล ะ
บุคคลภำยนอกรับทรำบ  
3. ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร
เผยแพร่มำตรกำรตรวจสอบ
กำรใช้ดุลพินิจ 

บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ห ลั ก ข อ ง
หน่วยงำน  
 

ส ำนักปลัด รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
มำตรกำร  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  



มำตรฐำน คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
อย่ำงเคร่งครัด 
- วิเครำะห์และบริหำรควำม
เสี่ยงเก่ียวกับกำรใช้ดุลพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงำน 
และก ำหนดระบบ แนวทำง
ป้องกัน 

มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

จัดให้มีช่องทำงในกำรบริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรำ ๙ 
ข อ ง ร ะ ร ำ ช บั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล
ข่ ำ วสำรของรำชกำร  พ .ศ . 
๒๕๔๐ และข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
ต่อสำธำรณะตำมแนวทำงที่
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนดทำง
เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน และ
ช่องทำงอ่ืนตำมควำมเหมำะสม 
เ พ่ื อ ให้ ป ร ะช ำชนส ำมำ รถ
ตรวจสอบ 
และสืบค้นข้อมูลที่ ครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย ได้อย่ำงสะดวก
และรวดเร็ว 

1. ผู้รับผิดชอบจัดให้มีข้อมูล
เผยแพร่ต่อสำธำรณชนบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน
ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำน 
ป .ป .ช .  โดยก ำหนดให้มี
ช่องทำงที่หลำกหลำยเช่น 
เช่น Website ,Instagram , 
Facebook  ฯ ล ฯ  ค ว ร มี
ช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแส
กำรทุจริต เช่น สำยด่วน 
หรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำมควำม
เหมำะสม   
2. ติดตำมและตรวจสอบ
สถำนะของข้อมูลข่ำวสำรให้
เป็นปัจจุบัน  

งำน
ประชำสัมพันธ์
กองวิชำกำร
และแผนงำน 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
มำตรกำร  
-รอบ 3 เดือน  
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 

ประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส 

ผู้บริหำรควรแสดงเจตจ ำนงหรือ
ค ำมั่นสัญญำว่ำ จะปฏิบัติงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจรติ โปร่งใส และ
เป็นไปตำมหลักธรรมมำภบิำล มีกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันแก้ไข
กำรทุจริตประจ ำปีให้ชัดเจน 

ผู้บริหำรประกำศจ ำนงกำร
บริหำรงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงมี
คุณธรรมและโปร่งใส 
ประจ ำปี 2565  

ส ำนักปลัด รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
มำตรกำร  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 

 
 

ลงชื่อ………………………………………..ผู้จัดท ำ 
(นำงอัญชลี ดิษฐสุนนท์) 

                                                              ต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัด 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


