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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
.................................................. 

 หลักการการประเมิน 
 แนวคิด “Open to Transparency”  ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน  ITA   ท่ีมาจาก  “เปิด” 
2  ประการ  คือ  เปิดเผยข้อมูล  ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนนิ
งานได้ และเปิดโอกาส  ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชน
ผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผาน
การประเมิน ITA  ซึ่งการ  เปิด  ทั้ง  2  ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและ
นำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน 
 ท้ังนี้  การประเมิน  ITA  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมิน
ปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น  แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนา
ตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมภิบาลในหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานที่มุ ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ  และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ  ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย  มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (58  คะแนนขึ้นไป)  ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ  80 ตามท่ีกำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นท่ี  21  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ  (พ.ศ.  2561 -2580)  ต่อไป 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย  3  เครื่องมือ  ดังนี้ 
 1.  แบบวัดการรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal  Integrity  and Transparency  Assessment 
:  IIT) 
  เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง  โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเก็ฐจ้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ขอผงผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานของ
ตนเอง  ใน  5  ตัวชี้วัด  ได้แก ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าท่ี  ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ  ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ  ตัวชี้วัดการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2.  แบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายนอก (External  Integrity  and  Transparency  
Assessment: EIT) 
  เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานท่ี
ประเมิน  3  ตัวชี้วัด  ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน  ตัวชี้วัดปะสิทธิภาพการส่ือสาร  และตัวชี้วัดการปรับปรุง
ระบบทำงาน 

 3.  แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data In Integrity  and  Transparency  Assessment: OIT) 
  เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล  พร้อมท้ังระบุ URL  เพื่อเช่ือมโยงไปสู่
แหล่งท่ีอยู่ของการเปิดเผยข้อมูล  และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็ป
ไซต์ของหน่วยงาน  โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในเว็ปไซต์หลักของหน่วยงานได้  ใน  2  ตัวชี้วัด  ได้แก่  ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  (ประกอบด้วย  5  
ตัวชี้วัดย่อย  ได้แก่  ข้อมูลพื้นฐานการบริหารงาน  การบริหารเงินงบประมาณ  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
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และการส่งเสริมความโปร่งใส)  และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย  2  ตัวชี้วัดย่อย  ได้แก่การดำเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต  และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 
หลักเกณฑ์การประเมิน 
1.  การประมวลผลคะแนน 
การประมวลผลคะแนน  มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ  ดังนี้ 

คะแนน แบบ IIT แบบ  EIT แบบ OIT 
คะแนนข้อคำถาม คะแนนเฉล่ียของข้อ

คำถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉล่ียของข้อ
คำถามจากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนของคำถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉล่ียทุกข้อคำถาม
ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉล่ียของทุกข้อ
คำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉล่ียของทุกข้อ
คำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉล่ียของทุก
ตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบสำรวจ คะแนนเฉล่ียของทุก
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉล่ียของทุก
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉล่ียของทุก
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

น้ำหนักแบบสำรวจ ร้อยละ  30 ร้อยละ  30 ร้อยละ  40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจท่ีถ่วงน้ำหนัก 

 
2.  คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี  2  ลักษณะ  คือ  ค่าคะแนน  โดยมีตะแนนเต็ม  100  คะแนน  และระดับผลการ
ประเมิน (Rating  Score)  โดยจำแนกออกเป็น  7  ระดับ  ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.00 A 
75.00 – 84.00 B 
65.00 – 74.00 C 
55.00 – 64.00 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 
3.  ผลการประเมินตามเป้าหมาย 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นท่ี  21  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (พ.ศ.  2561 
-2580)  ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ  (พ.ศ.  2561 -2580)  ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีมีผลการประเมิน ITA  ผ่านเกณฑ์  (85.00 คะแนน)  มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 

คะแนนภาพรวมหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  :  64.13   คะแนน  ระดับผลการประเมิน  D 
 

 

การเปรียบเทียบผลการประเมิน  ต้ังแต่ปี  พ.ศ.  2561 ถึง พ.ศ. 2564 
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ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ (จาก คณะที่ปรึกษา  ผู้ประเมินผ่านระบบ ITA) 
 หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
ประจำปี 2564 จำนวน 64.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ D หมายถึง 
หน่วยงานสามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  ได้บ้าง แต่ยังไม่สอดคล้องตามเป้าหมายการ
พัฒนาเท่าที่ควร โดยหน่วยงานมีประเด็นเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงานอีกราวร้อยละ 35-45  ของ
ตัวชี้วัดหรือข้อคำถามท้ังหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณารายละเอียดผลการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขใน
จุดที่เป็นปัญหาโดยเร่งด่วนเพื่อให้สามารถยกระดับคะแนนในรายตัวชี้วัด และคะแนนโดยภาพรวม นำไปสู่การ
ดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คาดหมายว่าหากหน่วยงานมีการวางแผนการดำเนินงาน
และจัดการความเส่ียงท่ีดีล่วงหน้าภายใต้ความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของประชาคมภายในหน่วยงาน จะนำมาสู่ความ
เชื่อมั่นศรัทธาแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป โดยประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดยีิ่งขึ้น 
ได้แก่ 

- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีข้อมูล
รายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
และเป็นการดำเนินการในปีท่ีรับการประเมิน 

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของปีท่ี
ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ  

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ 
ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดำเนินงาน เป็นต้น  และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีท่ีรับการประเมิน 

- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็น
ต้น และเป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีท่ีรับการประเมิน 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานท่ีแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการดำเนินการในปีที ่รับการ
ประเมิน 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / เป็นกิจกรรมหรือการ
ดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 / เป็นการ
ดำเนินการในปีท่ีรับการประเมิน 
  



๕ 

 

 
- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ

ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของ
ผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการ
บริหารจัดการความเส่ียง เป็นต้น ท้ังนี้ต้องเป็นการดำเนินการในปีท่ีรับการประเมิน 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน โดยเป็นการ
ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการดำเนินการในปีท่ีรับการประเมิน 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือ
ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็นการดำเนินการในปีท่ีรับการประเมิน 
 
1.  การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
 1)  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ  D  (64.13  คะแนน)  ซึ่งเพิ่มขึ้น  
จากปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ E  (51.75  คะแนน)  คิดเป็นร้อยละ  0.24 
(12.38  คะแนน) 
  วิธีคิด  นำปี  พ.ศ.  2564  -  ปี พ.ศ.  2563  =  64.13 – 51.75  =  12.38 
   12.38 /51.75  คะแนน  ปี  พ.ศ.  2563  =  0.24 
 2)  สรุปผลการประเมินประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
  (เทียบกับปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563)  ดังนี้ 

เคร่ืองมือ ตัวชี้วัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 
IIT 1.  การปฏิบัติหน้าท่ี 86.16 100 เพิ่มขึ้น 

2. การใช้งบประมาณ 81.62 100 เพิ่มขึ้น 
3. การใช้อำนาจ 87.38 100 เพิ่มขึ้น 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 79.72 100 เพิ่มขึ้น 
5. การแก้ไชปัญหาการทุจริต 82.48 100 เพิ่มขึ้น 

EIT 6. คุณภาพการดำเนินงาน 84.28 98.57 เพิ่มขึ้น 
7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 88.36 99.64 เพิ่มขึ้น 
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 81.10 98.52 เพิ่มขึ้น 

OIT 9. การเปิดเผยข้อมูล 6.67 16.02 เพิ่มขึ้น 
10. การป้องกันการทุจริต 0.00 6.25 เพิ่มขึ้น 

 คะแนนเฉลี่ย 51.75 64.13 เพิ่มขึ้น 
 ระดับการประเมิน E D  
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 3)  จุดแข็ง  :  ตัวชี้วัดท่ีได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้น  และได้คะแนนมากกว่า  80  คะแนน  คือ 
  3.1  ตัวชี้วัดท่ี  1  การปฏิบัติหน้าท่ี 
   (ปี  พ.ศ.  2563  มีคะแนน  86.16  /ปี  พ.ศ.  2564  ได้คะแนน  100  ) 
  3.2  ตัวชี้วัดท่ี  2  การใช้งบประมาณ 
   (ปี  พ.ศ.  2563  มีคะแนน  81.62  /ปี  พ.ศ.  2564  ได้คะแนน  100  ) 
  3.3  ตัวชี้วัดท่ี  3  การใช้อำนาจ 
   (ปี  พ.ศ.  2563  มีคะแนน  87.38  /ปี  พ.ศ.  2564  ได้คะแนน  100  ) 
  3.4  ตัวชี้วัดท่ี  4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
   (ปี  พ.ศ.  2563  มีคะแนน  79.72  /ปี  พ.ศ.  2564  ได้คะแนน  100  ) 
  3.5  ตัวชี้วัดท่ี  5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   (ปี  พ.ศ.  2563  มีคะแนน  82.48  /ปี  พ.ศ.  2564  ได้คะแนน  100  ) 
  3.6  ตัวชี้วัดท่ี  6  คุณภาพการดำเนินงาน 
   (ปี  พ.ศ.  2563  มีคะแนน  84.28  /ปี  พ.ศ.  2564  ได้คะแนน  98.57  ) 
  3.7  ตัวชี้วัดท่ี  7  ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
   (ปี  พ.ศ.  2563  มีคะแนน  88.36  /ปี  พ.ศ.  2564  ได้คะแนน  99.64  ) 
  3.8  ตัวชี้วัดท่ี  8  การปรับปรุงระบบการทำงาน 
   (ปี  พ.ศ.  2563  มีคะแนน  81.10  /ปี  พ.ศ.  2564  ได้คะแนน  98.52 ) 
 4)  จุดอ่อน  :  ตัวชี้วัดท่ีได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้น  แต่มีค่าคะแนนน้อยกว่า  80  คะแนน  คือ 
  4.1  ตัวชี้วัด 9  การเปิดเผยข้อมูล 
   (ปี  พ.ศ.  2563  มีคะแนน  6.67  /ปี  พ.ศ.  2564  ได้คะแนน  16.02  ) 
  4.2  ตัวชี้วัดท่ี  10 การป้องกันการทุจริต   
   (ปี  พ.ศ.  2563  มีคะแนน  0.00  /ปี  พ.ศ.  2564  ได้คะแนน  6.25  ) 
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 2.  ประเด็นท่ีควรปรับปรุงแก้ไข   
2.1  ตัวชี้วัดท่ี  9  การเปิดเผยข้อมูล 
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2.2  ตัวชี้วัดท่ี  10  การป้องกันการทุจริต 

 

 

 
  



๑๐ 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรปรับปรุงแก้ไข 
ตัวชี้วัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูล 

การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(Open  D ata  Integrity  and  
Transparency  Assessment ;  OIT) 
-ตัวชี้วัดย่อย  9.1  ข้อมูลพื้นฐาน 
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
  O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
  O5 ข้อมูลการติดต่อ 
  O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  O9 Social Network 
ตัวชี้วัดย่อย  9.2  การบริหารงานการ
ดำเนินงาน 
  O10 แผนดำเนินงานประจำปี 
  O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานร
ปะจำปี  รอบ 6  เดือน 
  O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
  O13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
  O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 
  O17 E- Service 
ตัวชี้วัดย่อย  9.3  การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
  O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี รอบ  6  เดือน 
  O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุ 
  O22 ประกาศต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือจัดหาพัสดุ 
  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 
  O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี 
  

1.  เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ของผู้บริหาร 
2.  นำแผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าเว็ป
ไซต์  โดยดำเนินการนำเข้าข้อมูลท้ัง
เล่ม 
3. เพิ่มแผนท่ีของอบต.ในหน้า
หลักเว็ปไซต์  
4. การนำล้ิงข้อมูลให้ถูกต้องในแต่
ละข้อ 
5. การแสดงข้อมูลการเผยแพร่
ข้อมูลของการดำเนินงานของอบต. 
ทางเว็ปไซต์ 
6. การแสดงผลการดำเนินงานหรือ
การจัดกิจกรรมผ่านเว็ปไซต์อบต. 
  

 
  



๑๑ 

 

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรปรับปรุงแก้ไข 

  ตัวชี้วัดย่อย  9.3  การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
  O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี   
ตัวชี้วัดย่อย  9.4  การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเร่ืองเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 
O29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ      

 

ตัวชี้วัดที่  10 
การป้องกันการทุจริต  

ตัวชี้วัดย่อย 10.1  การดดำเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม 
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
O40 รายงานกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต
ประจำปี  รอบ  6  เดือน 
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี 

 

 

  



๑๒ 

 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน  
 ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพือ่

ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2564  นำมาสู่ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผลการ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ตัวชี้วัดท่ี 9 
การเปิดเผยข้อมูล 

จากผลการประเมิน ITA 
ตัวชี้วัดท่ี 9  การเปิดเผย
ข้อมูล พบว่า 
-ตัวชี้วัดย่อย  9.1  ข้อมูล
พื้นฐาน 
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
  O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 
  O5 ข้อมูลการติดต่อ 
  O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  O9 Social Network 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1.  คำส่ัง
คณะกรรมการชุด
ต่างๆ  
2. รายงานการ
ประชุม 
3. รายงานสรุปผล
การติดตาม การ
เผยแพร่ข้อมูลช่า
วสาร 
4. การประเมินผล
ความพึงพอใจต่อ
ช่องการเปิดเผย
ข้อมูลและช่อง
ทางการ
ติดต่อส่ือสารกับ
อบต. 

ทุก ๆ กอง/สำนัก 

 
  



๑๓ 

 

 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผลการ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ตัวชี้วัดย่อย  9.2  การ
บริหารงานการดำเนินงาน 
  O10 แผนดำเนินงาน
ประจำปี 
  O11 รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานรปะ
จำปี  รอบ 6  เดือน 
  O12 รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี 
  O13 คู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
  O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 
  O16รายงานผลการ
สำรวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 
  O17 E- Service 
ตัวชี้วัดย่อย  9.3  การ
บริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
  O18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
  O19 รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี รอบ  
6  เดือน 
 

   

 

  



๑๔ 

 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผลการ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

   O21 แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุ 
  O22 ประกาศต่าง ๆ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือจัดหาพัสดุ 
  O23 สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 
  O24 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี 
วิธีดำเนินการ 
ทบทบผลการประเมินใน
ประเด็นข้างต้น  เพื่อเสนอ
แนวทางในการปรับปรุง
ดังนี ้
1. แต่งต้ังคณะกรรมการ
สำหรับพิจารณาและ
กล่ันกรองการเปิดเผย
ข้อมูล 
2. จัดทำข้อมูลคณ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
3. กำชับผู้รับผิดชอบใน
การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำเนินการ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้าง รายงานผล
การดำเนินงาน  รายงาน
เกี่ยวกับการเงิน โดย
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์
อบต. 

   

  



๑๕ 

 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผลการ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 4. การจัดรายงานการ
ดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากร
บุคคลในรอบปีนั้น ๆ  ให้
ชัดเจน ครอบคลุมประเด็น
นโยบายท่ีผู้บริหารได้
ประกาศไว ้
5.  กำชับผู้รับผิดชอบศูนย์
ร้องเรียนร้องทุกข์ให้
รายงานสถิตเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในทุก ๆ 
เดือน 
6. การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารราชการ  พ.ศ.  
2540 
 

   

 


