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ค าน า 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการ
พ้ืนฐานส าคัญของการประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐ
เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
ได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด”        
ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน 

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
ปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุง
พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงาน     
ที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินผลครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างได้ผล เพ่ือขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ 
บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลร่วมกัน และเป็นแบบอย่างของหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ และประการส าคัญ 
คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จะเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริต
ของประเทศที่จะส่งผลต่อการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (Corruption Perception Index : CPI) 
โดยองค์กรความโปร่งใสนานาชาติ ให้มีคะแนนเพ่ิมข้ึนน าไปสู่การจัดอันดับที่ดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง 
 
 
        องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
           อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

**************************** 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม   
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสนับสนุนการประเมิน เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล        
อย่างมีประสิทธิภาพและท าให้สามารถประเมินได้อย่างรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผลการประเมิน
จะสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา    
การด าเนินงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้สูงขึ้น โดยไม่ได้มุ่งบ่งชี้ถึงการทุจริต    
หรือการกระท าผิดของหน่วยงานแต่อย่างใด ซึ่งการที่หน่วยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลที่ดีก็ย่อมจะส่งผลที่ดี     
ต่อประชาชนและประเทศได้ รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย    
ในอนาคตได้ต่อไป  
 รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุน
ต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ   
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจ              
ของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับ   
เกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุม
หลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริต
ทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่     
การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับ
คะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวไดโ้ดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  1) การปฏิบัติหน้าที่  
  2) การใช้งบประมาณ 
  3) การใช้อ านาจ  
  4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
  5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
  6) คุณภาพการด าเนินงาน  
  7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
  8) การปรับปรุงระบบการท างาน  
  9) การเปิดเผยข้อมูล  
  10) การป้องกันการทุจริต 
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โดยประเมินผลจากแหล่งข้อมูลส าคัญ 3 แหล่ง ได้แก่  
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and TransparencyAssessment : IIT)  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า
ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ป ี

การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน        
แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนน้อย (น้อยกว่า 
30 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด ส่วนกรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
จ านวนมาก (มากกว่า 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มารับ
บริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก        
แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนน้อย (น้อยกว่า 
30 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด ส่วนกรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
จ านวนมาก (มากกว่า 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่า 100 
ตัวอย่าง 

3) เว็บไซต์ (Website) หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.61 

ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานระดับสูง (ระดับผลการประเมิน A) 

ภาพที่ 1 สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 
 

คะแนน ITA = 92.61 
ระดับผล 

การประเมิน 
A 

ตัวชี้วัด 
คะแนนตัวชี้วัด 

(ร้อยละ) 
ระดับผล 

การประเมิน 
การปฏิบัติหน้าที่ 98.09 สูงมาก 
การใช้งบประมาณ 98.20 สูงมาก 
การใช้อ านาจ 98.63 สูงมาก 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 96.78 สูงมาก 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.37 สูงมาก 
คุณภาพการด าเนินงาน 93.49 สูงมาก 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.01 สูงมาก 
การปรับปรุงระบบการท างาน 92.54 สูงมาก 
การเปิดเผยข้อมูล  76.48 ปานกลาง 
การป้องกันการทุจริต 100.00 สูงมาก 
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ตารางที่ 1 สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามตัวชี้วัด 

ที ่ ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แหล่งข้อมูล 
ค่าน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนที่ได้ 
คะแนนหลัง
ถ่วงน้ าหนัก 

1 การปฏิบัติหน้าที่ IIT + EBIT 100.00 98.09 98.09 
 1.1 การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ IIT + EBIT  92.59  

 
1.2 การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับ
ผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน 

IIT + EBIT  97.56 
 

 1.3 พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน IIT + EBIT  98.37  

 

1.4 การเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้  (เงิน / ทรัพย์สิน / 
ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น) จากผู้มาติดต่อ เพ่ือ
แลกกับการปฏิบัติ งาน การอนุมัติ  อนุญาต หรือ
ให้บริการ 

IIT  100.00 

 

 

1.5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน  มีการรับสิ่ งดั งต่ อไปนี้  ( เ งิน  /  ทรัพย์สิ น  / 
ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น) นอกเหนือจากการรับ
โดยธรรมจรรยา 

IIT  100.00 

 

 

1.6 การให้สิ่งดังต่อไปนี้ (เงิน / ทรัพย์สิน / ประโยชน์
อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ
ความบันเทิง เป็นต้น) แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบ
แทนในอนาคต 

IIT  100.00 

 

2 การใช้งบประมาณ IIT + EBIT 100.00 98.20 98.20 
 2.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน IIT + EBIT  96.19  
 2.2 การค านึงถึงใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน IIT + EBIT  98.10  

 
2.3 การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง 

IIT  100.00  

 
2.4 การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 

IIT + EBIT  100.00  

 
2.5 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุ 

IIT + EBIT  96.15  

 
2.6 การเปิดโอกาส ในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

IIT + EBIT  98.73  
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ที่ ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แหล่งข้อมูล 
ค่าน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนที่ได้ 
คะแนนหลัง
ถ่วงน้ าหนัก 

3 การใช้อ านาจ IIT 100.00 98.63 98.63 
 3.1 ความชอบธรรมในการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา IIT  97.25  

 
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน 

IIT  94.50 
 

 
3.3 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 

IIT  100.00 
 

 3.4 การสั่งการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา IIT  100.00  

 
3.5 การสั่งการให้ท่านท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความ
เสี่ยงต่อการทุจริต 

IIT  100.00 
 

 3.6 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน IIT  100.00  
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ IIT + EBIT 100.00 96.78 96.78 

 
4.1 การเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว 
หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

IIT + EBIT  100.00  

 
4.2 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

IIT + EBIT  97.25  

 
4.3 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน มีการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง 

IIT + EBIT  94.50  

 
4.4 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง    
จากหน่วยงาน 

IIT + EBIT  95.83  

 
4.5 แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 

IIT + EBIT  97.25  

 
4.6 หน่วยงานมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

IIT + EBIT  95.83  

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต IIT + EBIT 100.00 98.37 98.37 
 5.1 การให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต IIT + EBIT  100.00  
 5.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต IIT + EBIT  100.00  
 5.3 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน IIT + EBIT  92.00  
 5.4 การด าเนินการต่อการทุจริตในหน่วยงาน IIT + EBIT  98.24  

 
5.5 การน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน 

IIT + EBIT  100.00  

 5.6 แนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน IIT + EBIT  100.00  
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ที่ ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แหล่งข้อมูล 
ค่าน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนที่ได้ 
คะแนนหลัง
ถ่วงน้ าหนัก 

6 คุณภาพการด าเนินงาน EIT 100.00 93.49 93.49 
 6.1 ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ EIT  91.45  

 
6.2 ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มารับบริการกับผู้มา
ติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน 

EIT  93.40  

 
6.3 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่
ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

EIT  89.16  

 
6.4 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ผู้มารับบริการติดต่อร้อง
ขอให้ จ่ ายหรือให้ สิ่ งดั งต่ อ ไปนี้  เ พ่ื อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 

EIT  99.71  

 
6.5 การด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

EIT  93.74  

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร EIT + EBIT 100.00 93.01 93.01 
 7.1 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน EIT + EBIT  88.64  

 
7.2 การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน 

EIT + EBIT  92.58  

 
7.3 ช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ 

EIT + EBIT  96.67  

 
7.4 การชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

EIT + EBIT  92.24  

 
7.5 ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

EIT + EBIT  94.96  

8 การปรับปรุงระบบการท างาน EIT + EBIT 100.00 92.54 92.54 
 8.1 การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ EIT + EBIT  91.00  

 
8.2 การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/
การให้บริการดีขึ้น 

EIT + EBIT  91.00  

 
8.3 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

EIT + EBIT  95.16  

 
8.4 เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน 

EIT + EBIT  91.41  

 
8.5 การปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มี
ความโปร่งใสมากข้ึน 

EIT + EBIT  94.15  

9 การเปิดเผยข้อมูล  OIT + EBIT 100.00 76.48 76.48 
 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน OIT + EBIT    
 9.2 การบริหารงาน OIT + EBIT    
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ที่ ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แหล่งข้อมูล 
ค่าน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนที่ได้ 
คะแนนหลัง
ถ่วงน้ าหนัก 

 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ OIT + EBIT    
 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล OIT + EBIT    
 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส OIT + EBIT    

10 การป้องกันการทุจริต OIT + EBIT 100.00 100.00 100.00 
 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต OIT + EBIT    
 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต OIT + EBIT    

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานโดยรวม 100.00 92.61  

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
2.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception - Based) 

โดยการวิเคราะห์ดัชนีและตัวชี้วัดที่เป็นจุดบกพร่องจากข้อค าถามการประเมินเชิงภาพลักษณ์
(Perception-Based) พบว่า ดัชนีที่เป็นจุดบกพร่องมีจ านวน 1 ดัชนี ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดที่บกพร่อง 
แหล่งข้อมูล 

ตัวช้ีวัดที่ต้องปรับปรุง ประเด็นที่ต้องปรับปรุง 
IIT EIT 

การเปิดเผยข้อมูล  - - ข้อมูลพ้ืนฐาน  
- การบริหารงาน  
- การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
- การส่งเสริมความโปร่งใส 

การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานไม่
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนด และข้อมูลบางประการมีเนื้อหา
ที่ ไม่สอดคล้องกับเนื้ อหาที่ต้องการ
ประเมิน 

2.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) 
ประเด็นส าคัญที่หน่วยงานจะต้องปรับปรุงด า เนินงานตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ 

(Evidence-Based) มี 1 ประเด็น ดังนี้ 

EBIT ที่บกพร่อง ประเด็นที่ต้องปรับปรุง 
การเปิดเผยข้อมูล 
- ข้อมูลผู้บริหารไม่ครบถ้วน 
- ข้อมูลการติดต่อไม่ครบถ้วน 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ URL ของหน้าเว็บไซต์ อปท. 
- ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563 
- ไม่มีการให้บริการ E-Service 
- ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   
ไม่ครบทุกเดือน 
- ข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่ครบถ้วน 
- ไม่มีช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยตรง 

หน่วยงานวางแผนการด าเนินงานในส่วนที่ยังมีข้อติดขัด
อยู่บ้างเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในชุดข้อมูล
ย่อยโดยเฉพาะชุดข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่พบว่ายังไม่เผยแพร่เป็นปัจจุบันเมื่อเทียบกับ
ตัวชี้วัดอ่ืนๆ น่าจะท าให้หน่วยงานสามารถยกระดับตนเอง
สู่ระดับดีมากได้ในอนาคตอันใกล้ 
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รายงานผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment - ITA) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

******************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ     
มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)”  
 การประเมิน ITA ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยาย
ขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ
การประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมิน
อย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพ           
ของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบกับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
System : ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
และท าให้การด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ การประเมิน
รูปแบบใหม่นี้ได้เริ่มทดลองใช้น าร่องในการประเมินส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2561 และใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีส่วนท าให้หน่วยงานภาครัฐ      
หันมาให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการด าเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน       
และการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม 
รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย 
 จากความส าคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ท าให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐ   
ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ส าหรับการประเมิน ITA ปี 2563 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการประเมิน ITA ปี 2562      
ที่ผ่านมา เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง และท าให้
เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การประเมิน ITA  
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ปี 2563 มีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย เพ่ือแก้ไข
ปรับปรุงข้อจ ากัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบ
การบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ และมีผลการประเมินที่มาจากมุมมองของประชาชนอย่างรอบด้าน    
ทั้งด้านการรับรู้และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.๑ เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 2.๒ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 2.3 เพ่ือให้ได้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
 2.4 เพ่ือให้ได้แนวทางการน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน     
ให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจ
ของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับ     
เกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุม
หลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม 
รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข      
ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI        
ของประเทศไทยในระยะยาวได้โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่   

 ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน

ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว       
รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ      
ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมิน      
การรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน
ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
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หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะ
ก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

 ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน

หน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาส   
ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

 ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ  
การใช้อ านาจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน

ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานการประเมินผล    
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง 
หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

 ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร

ภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน       
ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน        
ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท า
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ      
และน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ       
ของหน่วยงานด้วย 

 ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร

ภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญ    
ของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ    
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม      
การทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมิน
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลง
หรือไม่มีเลยและจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายใน
หน่วยงานด้วยนอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน 
รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน 
เพ่ือป้องกันการทุจริต 
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 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment     
: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 6 – 8 ประกอบด้วย 

 ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
คุณภาพการด าเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ 

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน  ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน
และการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ 

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน    
โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล
สงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ     

ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ   
การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้น
แล้วยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 

 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 9 – 10 ประกอบด้วย 

 ข้อควรระวัง #1 
“ปี พ.ศ. 2563” หมายถึง รอบปีที่หน่วยงานบริหารราชการ โดย 

  หากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีงบประมาณ – ให้ใช้ข้อมูลของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  หากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีปฏิทิน – ให้ใช้ข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 
  และหากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้รอบปีอย่างอ่ืนนอกเหนือจากปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน 
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  – ให้ใช้ข้อมูลของรอบปีที่หน่วยงานใช้ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
กรณีท่ีหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีปฏิทินหรือรอบปีอื่น ซึ่งท าให้ไม่สามารถตอบข้อค าถามที่เก่ียวข้อง 
กับการก ากับติดตามรอบ 6 เดือน หรือข้อค าถามใดได้ ให้ใช้ข้อมูลในรอบ 3 เดือนในการตอบข้อค าถาม 

 ข้อควรระวัง #2 
 การเปิดเผยข้อมูล พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการเปิดเผย และองค์ประกอบ
ของข้อมูล โดยจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขครบถ้วนทั้ง 2 องค์ประกอบ จึงจะถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูล    
ตามหลักเกณฑ์การประเมนที่ก าหนด 
 องค์ประกอบของการเปิดเผย พิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้ 
   สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน URL 
   ข้อมูลเผยแพร่ที่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
   ข้อมูลเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้
องค์ประกอบของข้อมูล จะแตกต่างกันในแต่ละข้อตามท่ีปรากฏในรายละเอียดต่อไป 

 ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์        

ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล
พ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2) การบริหารงาน ได้แก่        
แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่  แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด า เนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล           
และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ   
ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต    
ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับแต่ละเครื่องมือการประเมิน จะด าเนินการผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment System : ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถ
บริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และท าให้การด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ดังนี้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT เก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการ ดังนี้ 
 น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยให้หน่วยงานระบุจ านวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายในลงในระบบ ITAS ที่ท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่น าเข้า
ข้อมูลลงในระบบ ITAS (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติ
ข้อมูลในระบบ ITAS) 

 เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT โดยให้หน่วยงานน า URL หรือ QR code ช่องทางการเข้าตอบ
แบบส ารวจ IIT ของหน่วยงาน ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน        
โดยหน่วยงานควรค านึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก   
และการเผยแพร่ครอบคลุมทั่วถึงทุกส่วนงานและทุกระดับของหน่วยงาน จากนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน      
จะเข้ามาตอบแบบส ารวจ IIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS 
โดยตรง 

ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ สามารถสอบถามและขอรับ
ค าแนะน าจากคณะที่ปรึกษาการประเมินเพ่ือให้ด าเนินการให้ถูกต้อง รวมไปถึงคณะที่ปรึกษาการประเมิน      
อาจมีการสอบทานหรือสุ่มตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด เพ่ือให้     
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถสะท้อนผลของหน่วยงานได้ตามหลัก         
ทางวิชาการมากท่ีสุด 
หมายเหตุ : การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT หน่วยงานจะต้องก ากับติดตามและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในเข้ามาตอบตามระยะเวลาที่ก าหนดให้ได้มากที่สุด และไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า          
ตามท่ีก าหนด 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT เก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการ ดังนี้ 
 น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยให้หน่วยงานระบุจ านวนประมาณการจ านวน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และกรอกรายชื่อตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานตามแบบฟอร์ม 
และตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. หรือคณะที่ปรึกษาแนะน า (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูล         
และผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล) 

 เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT ด าเนินการ 3 วิธีการ ดังนี้ 
(1) ให้หน่วยงานน า URL หรือ QR code ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน โดยหน่วยงานควรค านึงถึงช่องทาง
การเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะเข้ามา
ตอบแบบส ารวจ EIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง 

(2) คณะที่ปรึกษาการประเมินจะวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ส าคัญของ
หน่วยงาน เพ่ือให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน จากนั้นจะก าหนด
แนวทางและด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักทางวิชาการ ทั้งนี้ อาจเก็บข้อมูลจากรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกตามท่ีหน่วยงานจัดส่งข้อมูลในระบบ ITAS หรือ อาจขอรับข้อมูลเพ่ิมเติม หรืออาจขอเข้าเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามที่หน่วยงาน หรือแหล่งข้อมูลตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

(3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถเข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT ของหน่วยงานได้ 
โดยการค้นหาช่องทางการเข้าตอบจากระบบ ITAS เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เคยมารับบริการ      
หรือมาติดต่อกับหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 ได้มีโอกาสได้เข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT ได้ด้วยตนเองในระบบ 
ITAS โดยตรง 

ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ สามารถสอบถามและขอรับ
ค าแนะน าจากคณะที่ปรึกษาการประเมินเพ่ือให้ด าเนินการให้ถูกต้อง รวมไปถึงคณะที่ปรึกษาการประเมินอาจมี
การสอบทานหรือสุ่มตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด เพ่ือให้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบ EIT ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถสะท้อนผลของหน่วยงานได้ตามหลักทางวิชาการ    
มากที่สุด 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ OIT  
ด าเนินการโดยให้หน่วยงานตอบลงในระบบ ITAS โดยการตอบค าถามมี/ไม่มี พร้อมทั้งระบุ 

URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ (ผู้ดูแลระบบของ
หน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล) จากนั้นคณะที่ปรึกษาการประเมิน
จะตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบจากค าตอบและ URL ของหน่วยงาน และพิจารณา
ให้คะแนนโดยอ้างอิงตามความครบถ้วนขององค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในแต่ละประเด็นการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 เกณฑ์ระดับผลการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนน
ควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

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 
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แผนภาพแสดงเกณฑ์ระดับผลการประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4 ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรเปา้หมาย และการเลือกตัวอย่าง 

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  หมายถึง บุคลากรในหน่วยงาน ตั้ งแต่ระดับผู้บริหาร 

ผู้อ านวยการ/หัวหน้าข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงานมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนน้อย 
(น้อยกว่า 30 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด ส่วนกรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในจ านวนมาก (มากกว่า 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนไม่น้อยกว่า 100 
ตัวอย่าง 

การรวบรวมข้อมูล 
 หน่วยงานระบุจ านวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ลงในระบบ ITAS เพ่ือให้ระบบ

สามารถก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของหน่วยงาน 
 หน่วยงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบส ารวจ IIT แก่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน ทั้งนี้ หน่วยงานควรค านึงถึงการเผยแพร่ช่องทางการเข้าตอบให้ทั่วถึงและส่งเสริมให้มีการ
กระจายตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่ครอบคลุมทุกส่วนงานและทุกระดับ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เข้ามาตอบแบบส ารวจ IIT ด้วยตนเองทางระบบ ITAS ทั้งนี้
หน่วยงานจะต้องก ากับติดตามและส่งเสริมให้มีการตอบไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าหรือตามที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดรายละเอียดการด าเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลตามหัวข้อ “ขั้นตอนการประเมิน” 
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2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ

อ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนน้อย 
(น้อยกว่า 30 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด ส่วนกรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกจ านวนมาก (มากกว่า 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนไม่น้อย
กว่า 100 ตัวอย่าง 

การรวบรวมข้อมูล 
 หน่วยงานระบุจ านวนประมาณการจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ลงในระบบ 

ITAS เพ่ือให้ระบบสามารถก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของหน่วยงาน จากนั้น หน่วยงานกรอกรายชื่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบ ITAS ทั้งนี้หน่วยงานควรค านึงถึง
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่สอดคล้องและครอบคลุมตามบทบาทหน้าที่และภารกิจตามกฎหมายของ
หน่วยงาน 

 ผู้รับจ้างประเมินจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบส ารวจ EIT จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกตามฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยผู้รับจ้างประเมินอาจมีการขอข้อมูล
เพ่ิมเติมหรือขออนุญาตเก็บข้อมูลภาคสนามจากหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน หรือเก็บข้อ มูลจาก
แหล่งข้อมูลที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด จากนั้น ท าการบันทึกข้อมูลในระบบ ITAS ทั้งนี้ ผู้รับจ้างประเมินจะมี
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพและมีลักษณะความเป็นตัวแทนที่ดี
ทางวิชาการและทางสถิติ รวมทั้งมีข้อมูลการตอบไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าหรือตามที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด 

 หน่วยงานจะมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบส ารวจ EIT เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้
มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT ได้ด้วยตนเองในระบบ ITAS อีกช่องทางหนึ่งรายละเอียด
การด าเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลตามหัวข้อ “ขั้นตอนการประเมิน 

3) หน่วยงาน 
หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการประเมิน 
การรวบรวมข้อมูล 
 หน่วยงานตอบแบบส ารวจ OIT ลงในระบบ ITAS 
 ผู้รับจ้างประเมินจะตรวจสอบข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลบน

เว็บไซต์ของหน่วยงานจากค าตอบของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด จากนั้น ท าการให้คะแนนและให้ความเห็นตามแบบส ารวจ OIT และบันทึกข้อมูลในระบบ 
ITAS ทั้งนี้ กรณีที่ค าตอบของหน่วยงานไม่ชัดเจนจนไม่สามารถให้คะแนนได้หรือกรณีมีข้อสงสัย ผู้รับจ้าง
ประเมินอาจมีการประสานงานเพ่ือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินประกอบการ
พิจารณารายละเอียดการด าเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลตามหัวข้อ “ขั้นตอนการประเมิน” 
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แผนภาพแสดงประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง 
 4.1 หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของตนเอง ท าให้เกิด
ความตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 
 4.2 หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบแนวทางในการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือใช้เป็น
แนวทางประกอบการก าหนดนโยบายและการด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป 
 4.3 องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ มีข้อมูลในการจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 
 4.4  องค์การบริหารส่วนต าบลละแอมีแนวทางการน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย 

 
5. กรอบแนวคิดในการด าเนนิงาน 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะต้องด าเนินการผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) โดยจ าแนก
ขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการประเมิน (2) ช่วงด าเนินการประเมิน 
และ (3) ช่วงรายงานผลการประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีขั้นตอนด าเนินการและมีกรอบระยะเวลาด าเนินการ
พอสังเขป ดังนี้ 
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แผนภาพแสดงกรอบระยะเวลาการประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรอบระยะเวลาข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โดยส านักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งให้ 
       หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทราบล่วงหน้า 
 
 

ม.ค. 
 

ก.พ. 
 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
รวมทั้งเตรียมตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin 
หน่วยงาน) และผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 

ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS น าเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมการ
ประเมิน ได้แก่ จ านวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

หน่วยงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบส ารวจ IIT เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบในระบบ ITAS พร้อมทั้งก ากับติดตามให้ได้
ตามที่ก าหนดหน่วยงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบส ารวจ 
EITเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบในระบบ ITAS อีกทางหนึ่ง 

หน่วยงานตอบค าถามแบบส ารวจ OIT 

ผู้รับจ้างประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ารวจ EIT 
และตรวจสอบและให้คะแนนแบบส ารวจ OIT 

ผู้รับจ้างประเมินสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะระบบประมวลผลการประเมิน 

รายงานผลการประเมินแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะรัฐมนตรี 
รวมทั้งเสนอเพื่อประกาศผลการประเมินและมอบรางวัล 
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6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 
6.1 การจัดอันดับผลคะแนน 

เมื่อท าการจัดอันดับผลคะแนนระดับองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า หน่วยงานได้คะแนน ITA 
เท่ากับร้อยละ 89.71 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 118 ของจ านวน 5,170 หน่วยงาน ดังแสดงภาพที่ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน  

จ าแนกตามแหล่งข้อมูลจากการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน จ าแนกตาม
แหล่งข้อมูล พบว่า คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอก (EIT) เท่ากับร้อยละ 93.02 คะแนนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) เท่ากับร้อยละ 98.01 และคะแนนจากหน่วยงาน (OIT) เท่ากับร้อยละ 88.24 ดังแสดง
ในภาพที่ 3 
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6.3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน จ าแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด  
6.3.1 ตารางที่ 1 แบบวัดการรับรู้ IIT (ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่) 

I1 บุลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 92.59 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด 
- เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

7.41 
7.41 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

92.59 
92.59 

92.59 
92.59 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จัก 
เป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

97.56 

- บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่    
ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 7.41 92.59 97.56 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 98.37 
- มุ่งผลส าเร็จของงาน 
- ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
- พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

14.81 

100.00 
100.00 
85.19 

100.00 
100.00 
95.11 

I4 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน  
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 100.00 
- เงิน 
- ทรัพย์สิน 
- ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

0.00 
0.00 
0.00 

100.00 
100.00 
100.00 

100.00 
100.00 
100.00 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่ง
ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 100.00 
- เงิน 
- ทรัพย์สิน 
- ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

0.00 
0.00 
0.00 

100.00 
100.00 
100.00 

100.00 
100.00 
100.00 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน  
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี 100.00 
- เงิน 
- ทรัพย์สิน 
- ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

0.00 
0.00 
0.00 

100.00 
100.00 
100.00 

100.00 
100.00 
100.00 
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6.3.2 ตารางที่ 2 แบบวัดการรับรู้ IIT (ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ) 

I7  ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 96.19 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- ท่านรู้ เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 11.54 88.46 96.19 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 93.71 
- คุ้มค่า 
- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

11.54 
0.00 

88.46 
100.00 

96.19 
100.00 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 100.00 
- หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์  
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

100.00 

- บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ 
เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
มากน้อยเพียงใด 

100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้  
มากน้อยเพียงใด 

96.15 

- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

0.00 
92.31 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

100.00 
7.69 

100.00 
92.31 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

98.73 

- สอบถาม 
- ทักท้วง 
- ร้องเรียน 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

11.54 

100.00 
100.00 
88.46 

100.00 
100.00 
96.19 

6.3.3 ตารางที่ 3 แบบวัดการรับรู้ IIT (ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ) 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 97.25 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 8.33 91.67 97.25 
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I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 94.50 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 16.67 83.33 94.50 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา  
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

100.00 

- ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 100.00 
- ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่ งการให้ท าธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 100.00 
- ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมี
ความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 100.00 
- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 
- มีการซื้อขายต าแหน่ง 
- เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

100.00 
100.00 
100.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

100.00 
100.00 
100.00 

6.3.4 ตารางที่ 4 แบบวัดการรับรู้ IIT (ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ) 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

100.00 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ
ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก 
มากน้อยเพียงใด 

97.25 

- ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อย
เพียงใด 

0.00 0.00 8.33 91.67 97.25 
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I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

94.50 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 16.67 83.33 94.50 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

95.83 

- บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

95.83 0.00 0.00 4.17 95.83 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 97.25 
- ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 8.33 91.67 97.25 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

95.83 

- หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

4.17 0.00 0.00 95.83 95.83 

6.3.5 ตารางที่ 5 แบบวัดการรับรู้ IIT (ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต) 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 100.00 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม่ 100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
- จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

100.00 
100.00 

0.00 
0.00 

100.00 
100.00 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไขมากน้อยเพียงใด 92.00 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข  
มากน้อยเพียงใด 

8.00 0.00 0.00 92.00 92.00 
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I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 98.24 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- เฝ้าระวังการทุจริต 
- ตรวจสอบการทุจริต 
- ลงโทษทางวินัย 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

8.00 
8.00 
0.00 

92.00 
92.00 

100.00 

97.36 
97.36 

100.00 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

100.00 

- หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการ
ท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

100.00 

- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 
- สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
- มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

6.3.6 ตารางที่ 6 แบบวัดการรับรู้ EIT (ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน) 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 91.45 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด 
- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

0.00 
2.59 

0.00 
0.00 

19.83 
24.14 

80.17 
73.28 

93.46 
89.45 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืนๆ อย่างเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด 

93.40 

- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืนๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 20.00 80.00 93.40 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

89.16 

- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

2.59 0.00 25.00 72.41 89.16 
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E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ 
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

99.71 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
- เงิน 
- ทรัพย์สิน 
- ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

0.86 
0.00 
0.00 

99.14 
100.00 
100.00 

99.14 
100.00 
100.00 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  
มากน้อยเพียงใด 

93.74 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 18.97 81.03 93.74 

6.3.7 ตารางที่ 7 แบบวัดการรับรู้ EIT (ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร) 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 88.64 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
- มีช่องทางหลากหลาย 

2.50 
2.52 

0.00 
2.52 

25.00 
23.53 

72.50 
71.43 

89.25 
88.03 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 

92.58 

- หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 22.50 77.50 92.58 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ 
หรือไม่ 

96.67 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
- หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

96.67 3.33 92.58 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เม่ือมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 

92.24 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 
 

0.00 0.00 23.53 76.47 92.24 
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E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 94.96 
หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

- หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือไม่ 

94.96 5.04 94.96 

6.3.8 ตารางที่ 8 แบบวัดการรับรู้ EIT (ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน) 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

91.00 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 27.27 72.73 91.00 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

91.00 

- หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 27.27 72.73 91.00 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

95.16 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
- หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

95.16 4.84 95.16 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

91.41 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

- หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มาก
น้อยเพียงใด 

0.00 0.00 26.02 73.98 91.41 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  
มากน้อยเพียงใด 

94.15 

- หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้ 
บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 17.74 82.26 94.15 
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6.3.9 ตารางที่ 9 แบบวัดการรับรู้ OIT (ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล) 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
01 
02 

 
 

03 
04 
05 

 
 
 

06 

โครงสร้าง   
ข้อมูลผู้บริหาร   
 
 
อ านาจหน้าที่   
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อ   
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
องค์ประกอบข้อมูลไม่ครบถ้วน 
ขาดช่องทางการติดต่อโดยตรง
ถึงผู้บริหารหน่วยงาน 
 
 
ข้อมูลการติดต่อไม่ครบถ้วนทั้ง 5 
ประเภท ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล์ 
และแผนที่  
URL ที่น าเสนอไม่ใช่ URL ของหน้า 
Website หลักของหน่วยงาน 

100.00 
0.00 

 
 

100.00 
100.00 

0.00 
 
 
 

0.00 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
07 ข่าวประชาสัมพันธ์  100.00 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
08 
09 

Q&A 
Social Network 

 
 

100.00 
100.00 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
แผนการด าเนินงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
010 
011 
012 

แผนด าเนินงานประจ าปี 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

 100.00 
100.00 
100.00 

การปฏิบัติงาน 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  100.00 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

31 

 

การให้บริการ 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

014 
015 
016 
017 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
E-Service 

 
ไม่พบข้อมูลปี 2563 

 
URL ที่ตอบมา ไม่ใช่ E-Service 

100.00 
0.00 

100.00 
0.00 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
018 
019 

 
020 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี  
รอบ 6 เดือน  
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

 100.00 
100.00 

 
100.00 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

021 
022 
023 

 
 
 

024 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

 
 

ข้อมูลไม่ครบทุกเดือน อย่างน้อยถึงเดือน
มีนาคม 2563 เดือนที่ไม่มีข้อมูล คือ 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 

100.00 
100.00 

0.00 
 
 
 

100.00 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
025 
026 
027 

 
 
 
 
 
 
 

028 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

 
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรั พยากรบุ คคลที่ น าม าตอบไม่
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้  อันได้แก่ 
หลักเกณฑ์ การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร, หลักเกณฑ์การบรรจุและแตง่ตั้ง
บุคลากร, หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร, 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร, หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ
และการสร้างขวัญก าลังใจ 

100.00 
100.00 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 

100.00 
 



รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

32 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
029 
030 

 
 
 
 

031 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 
 
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี 

 
ช่องทางที่ให้ประชาชนแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเป็นช่องทางการแจ้งเรื่อง
อื่นๆ ไม่ใช่ช่องทางร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง 

100.00 
 

0.00 
 
 
 
 

100.00 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
032 
033 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 100.00 
100.00 

6.3.10 ตารางที่ 10 แบบวัดการรับรู้ OIT (ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต) 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
034 
035 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

 100.00 
100.00 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

036 
037 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 100.00 
100.00 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  100.00 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

039 
040 

 
041 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 

 

100.00 
100.00 

 
100.00 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
042 
043 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน  

 100.00 
100.00 

 

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 

อายุ 
เพศ 

อ่ืนๆ 
ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 20 ปี 21 5 0 
20 - 30 ปี 7 7 0 
31 - 40 ปี 11 12 0 
41 - 50 ปี 29 10 0 
51 - 60 ปี 5 1 0 

มากกว่า 60 ปี 4 0 0 
 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

อ่ืนๆ 
ชาย หญิง 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 9 6 0 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 29 9 0 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 26 9 0 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 13 7 0 

สูงกว่าปริญญาตรี 0 4 0 
อ่ืนๆ 0 0 0 

 

ติดต่อหน่วยงาน 
เพศ 

อ่ืนๆ 
ชาย หญิง 

บุคคลทั่วไป 63 29 0 
หน่วยงานของรัฐ 1 6 0 

องค์กรธุรกิจ 12 0 0 
อ่ืนๆ 1 0 0 
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ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 

อายุ 
เพศ 

อ่ืนๆ 
ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 0 
20 - 30 ปี 0 5 0 
31 - 40 ปี 2 5 0 
41 - 50 ปี 2 1 0 
51 - 60 ปี 5 1 0 

มากกว่า 60 ปี 0 0 0 
 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

อ่ืนๆ 
ชาย หญิง 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 3 0 0 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 2 0 0 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 1 4 0 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 2 7 0 

สูงกว่าปริญญาตรี 1 1 0 
อ่ืนๆ 0 0 0 

 

สภาพแวดล้อมการท างานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2563 

 
 
 
 
 
 
7. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ. 2565 และส าหรับการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รวมจ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด พบว่า มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) 
ทุกตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนถึงการตระหนักรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด
และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน อีกทั้งยังค านึงถึงคุณภาพในการให้บริการประชาชน           
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเห็นความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการ
ผ่านระบบ e-service อย่างดียิ่ง 
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รายละเอียดดัชนีและตัวชี้วัดย่อยที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

*********************************** 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกเกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม     
และมีธรรมาภิบาล ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่พึงจะต้องมีและยึดถื อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด           
อันจะสะท้อนคุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น
ต่อสาธารณชนหรือผู้รับบริการ โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง        
ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ อาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโปร่งใส
ในการให้ข้อมูล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาสาธารณชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างสะดวกทุกช่องทางและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
มีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่    
มีความพร้อม มีความเต็มใจ และพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงสุจริตที่แน่วแน่   
ในการบริหารงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีวัฒนธรรมที่ดีอันเป็น
บรรทัดฐานในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการด าเนินงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการ        
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและมีคุณธรรม          
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และมีการมอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอ โดยการน าตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มาปรับใช้โดยการก าหนดตัวชี้วัดของหน่วยงานเอง ให้มีการประเมินทั้งเชิงคุณภาพและ           
เชิงปริมาณ มีความครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกมิติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสะท้อนถึง
คุณลักษณะที่ส าคัญเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างครบถ้วน         
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลละแอได้ก าหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดที่ 1  ความโปร่งใส  
 เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงในการทุจริตมากกว่าการด าเนินงาน
ด้านอ่ืน ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่
กฎหมายก าหนด รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามามีส่วนร่วม            
ในกระบวนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ       
และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใสได้ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  
 



รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

36 

 

 
  (1) การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  

 เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน           
ต้องด าเนินการ เพ่ือเป็นมาตรการให้หน่วยงานด าเนินการอย่างโปร่งใส และลดโอกาสในการเกิดการทุจริต       
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมีประเด็นในการประเมินตามแบบส ารวจเอกสาร/หลักฐาน
เชิงประจักษ์ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) 

- มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

- มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ 

- มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
และผู้เสนองานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานมีการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล       
การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบ 

- มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- มีการน าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาใช้ในการ

ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  (2) การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน  

 เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้
และเปิดเผยข้อมูลบทบาทภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่   
ที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หลากหลายช่องทาง รวมทั้งข้อมูลดังกล่าวจะต้องมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและเผยแพร่อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการบิดเบือนข้อมูล โดยมีประเด็นการ
ประเมินแยกตามประเภทของแบบส ารวจ 

- มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน 
- มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ 
- มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของ

หน่วยงานหรือสื่ออ่ืน ๆ 
- มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือ

ระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการ
ของหน่วยงาน 

- หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง 
ครบถ้วนสมบูรณ์และปรับข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
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 ตัวช้ีวัดที่ 2  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  

(1) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
 เป็นตัวชี้วัดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงการ

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การ
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน/จัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
- หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น

ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 
- หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผูร้ับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ติดตามและตรวจสอบ

การด าเนินงานของหน่วยงาน 
(2) การจัดการเรื่องร้องเรียน  

 เป็นตัวชี้วัดย่อยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
การเปิดโอกาสและให้ความส าคัญกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถ
แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการด าเนินงานในกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่
ได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

- มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
- มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
- มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 
- มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืน ๆ 
- หน่วยงานมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์

แนวทาง 
- การรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน 
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 ตัวช้ีวัดที่ 3  ความพร้อมรับผิด  
 เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้นมีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งมอบผลงาน   
ต่อสาธารณะตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้อง ชอบธรรม และเสมอ
ภาคให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึงความกล้าหาญ              
ที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ซึ่งเป็นผู้ก าหนดทิศทางของหน่วยงานในระดับนโยบายนั้น จะต้องมีเจตจ านงที่แน่วแน่ในการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิด เมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อน
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล  ประกอบด้วย        
2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  

(1) ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน  
 เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ     
ต่อการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่มากกว่าเรื่องส่วนตัว 
พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน หากเกิด
ความผิดพลาดหรือความเสียหายขึ้น รวมถึงกระบวนการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการกับ
เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ปฏิบัติงานและขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถ 
โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน 

- หน่วยงานของท่านมีความพร้อมที่จะบริการหรื อส่งมอบผลงานต่อสาธารณะ           
ตามท่ีก าหนดไว้ในพันธกิจ 

- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบมากกว่าการท าธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน 

- ท่านระลึกอยู่เสมอว่าท่านจะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบเมื่อหน่วยงานเกิดความ
เสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของท่าน 

- หน่วยงานของท่านมีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถ    
โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน 

- หน่วยงานมีความพร้อมที่จะบริการหรือส่งมอบผลงานต่อสาธารณะตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ 
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าที่ความ

รับผิดชอบมากกว่าการท าธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน 
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือติชมจากประชาชน/ผู้รับบริการ/     

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือ

เกิดความเสียหาย 
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(2) ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน 
 เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการบริหารงานของผู้บริหาร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อการผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องมีความรับผิดชอบทั้งผลจากการปฏิบัติงานของตนเอง และผลการด าเนินงานในภาพรวม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

- ผู้บริหารของหน่วยงานท่านพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบ
และเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 

- ผู้บริหารของหน่วยงานพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบและ
เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
 
 ตัวช้ีวัดที่ 4  ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
 เป็นตัวชี้วัดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
พฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกัน
ระหว่างผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน/พวกพ้อง หรือมี
การแทรกแซงทางการเมืองร่วมด้วย เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือแลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติ ใดๆ ของผู้บริหารขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น 
 
 ตัวช้ีวัดที่ 5  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 เป็นตัวชี้วัดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ รวมถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เข้าข่าย
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
- มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
- มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 ตัวช้ีวัดที ่6  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงการให้
ความส าคัญในการป้องกันการทุจริต โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนอกจากจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวในปี    
ที่ผ่านมาแล้ว ยังต้องมีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเช่นกัน 
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 ตัวช้ีวัดที่ 7  เจตจ านงสุจริต 
 เป็นตัวชี้วัดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการบริหารงานของผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องมีจิตส านึกในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล และมุ่งน าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต โดยการแสดง
เจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความส าคัญกับการบริหารงานอย่างมี
คุณธรรม และพร้อมที่จะรับผิดชอบหากเกิดความไม่เป็นธรรม หรือการทุจริตขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และสาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

- ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

- ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
สาธารณชน 

- ผู้บริหารของหน่วยงานมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน 

- ผู้บริหารของหน่วยงานท่านได้แสดงเจตจ านงสุจริตที่แน่วแน่ว่า จะมุ่งมั่นในการบริหาร
หน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

- ผู้บริหารของหน่วยงานท่านมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการ เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากข้ึนในหน่วยงาน 
 
 ตัวช้ีวัดที่ 8  การสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
 เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอน          
หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่ นจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติ
ประจ าหรือวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรเป็นการปฏิบัติตนหรือทัศนคติที่ดี เป็นการขัดเกลา  
ทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่าง ๆจนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิด
การลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่เกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระท าการ
ทุจริตได้ รวมไปถึงกระบวนการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรม    
ทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และกระบวนการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีการก าหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ 
การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ เจ้าหน้าที่ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม    
ในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้เช่นกัน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  

(1) การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต  
เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึงการสั่งสอนหรือถ่ายทอดการปฏิบัติตนที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต จนเกิดกระบวนการ   
ขัดเกลาทางสังคม (Socialization) และกลายเป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(2) การไม่ทนต่อการทุจริต  
เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ไม่ยอมรับการทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ทนที่จะเห็นการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมที่จะด าเนินการเพ่ือหาทางตรวจสอบ และยับยั้งการทุจริตนั้น จนเกิดกระแส      
การลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ภายในหน่วยงาน 

(3) การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต 
เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของเจ้าหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เห็นว่าการทุจริตนั้นเป็นสิ่งที่น่าอับอาย เนื่องจากจะไม่ได้รับการยอมรับและถูกต่อต้าน
จากสังคม (Social Sanction) จนไม่กล้าที่จะกระท าการทุจริต หรือตระหนักถึงบทลงโทษและผลของการทุจริต   
จนไม่กล้าที่จะกระท าการทุจริต 
 
 ตัวช้ีวัดที่ 9  ตัวช้ีวัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
 เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ แสดงถึงการให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน โดยการก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐาน     
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่
จะต้องมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็นมาตรฐาน และเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ  
 การให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีความเป็นธรรมต่อ
ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้
ในการด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน มีระบบการตรวจสอบเพ่ือป้องกัน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะต้องมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
 
 ตัวช้ีวัดที่ 10  คุณธรรมในการบริหารงาน 
 เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงการมีคุณธรรม
ในการบริหารงานบุคคลภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น         
การคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ด้านกระบวนการสร้างแรงจูงใจ             
ในการปฏิบัติงานและการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ      
มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างโปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเมื่อมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้ว 
ก็จะต้องมีการรายงานตามข้อเท็จจริงเช่นกัน 
 พฤติกรรมของหัวหน้างานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่จะต้องค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ขอบเขตตามค าบรรยายลักษณะงานที่ก าหนด           
หรือขอบเขตตามภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ไม่สั่งงานในเรื่องที่เกี่ยวกับธุระส่วนตัว มีความเป็นธรรม 
เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เอาใจใส่ ติดตาม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ และพร้อมเข้าช่วยเหลือเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 
 
 


