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องค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ 

อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ  อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 

--------------------------------------------------------- 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment- ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ
ประเมิน  รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานผลการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Govemance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล 

  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ (1) การ
ปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหา
การทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินการ (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) 
การเปิดเผยข้อมูลและ (10) การป้องกันการทุจริต  โดยประเมินผลจากการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน (Internal Intergrity and Transparency Assessment : IIT) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Intergrity and Transparency Assessment : EIT) และการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Dat Intergrity and Transparency 
Assessment : OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

  องค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐใต้กรอบธรรมาภิบาล และ
ประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index CP) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 

 

 

 



ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล          
ชาติตระการ 

  ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 84.9 คะแนน อยู่ในระดับผล
การประเมิน B มีรายละเอียดรายตัวชี้วัด  ดังนี้ 

คะแนน องค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ  84.9  คะแนน 

ระดับผลการประเมิน B 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  จากผลคะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจ าปี 2563 คะแนน
สูงสุด ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนน 100 คะแนน  และคะแนนต่ าสุดตัวชี้วัดที่ 4 การใช้
ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน  75.34  คะแนน 

 

 



รายละเอียดผลการประเมินและข้อเสนอแนะประจ าปีงบประมาณ 2563 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (ITA) 

 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 1 – ตัวช้ีวัดที่ 5 ผลการประเมิน ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนเฉลี่ย  91.81  คะแนน 

  I1. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด (เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด, เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด) ได้คะแนน 87.02 
คะแนน 

  I2. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อ
ที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  ได้คะแนน 80.55  คะแนน 

  I3. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้
อย่างไร (มุ่งผลส าเร็จของงาน, ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว, พร้อมรับผิดชอบ หากเกิดความ
ผิดพลาดจากตนเอง)  ได้คะแนน 83.30 คะแนน 

  I4. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับ
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ (เงิน, ทรัพย์สิน, ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็น
เงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง)   ได้คะแนน 100  คะแนน 

  I5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล  ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ       
ธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่านมีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ (เงิน, ทรัพย์สิน, ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 
การรับความบันเทิง)  ได้คะแนน  100  คะแนน 

  I6. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ (เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืน ๆ) 
แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่  
ได้คะแนน 100  คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเฉลี่ย  79.28  คะแนน 

  I7. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด  ได้คะแนน 42.50 บาท 

  I8. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
(คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้) ได้คะแนน 82.08  คะแนน 

  I9. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด  ได้คะแนน  89.19  คะแนน 



  I10. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่า
วัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทางฯลฯ มากน้อยเพียงใด  ได้คะแนน  95.45  คะแนน 

  I11. หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด (โปร่งใส ตรวจได้ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง) ได้ คะแนน 
84.30  คะแนน 

  I12. หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด (สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน) ได้คะแนน 82.17 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ  ได้คะแนนเฉลี่ย  81.61  คะแนน 

  I13. ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 
80.89 คะแนน 

  I14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อย
เพียงใด  ได้คะแนน  71.04  คะแนน 

  I15. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด  ได้คะแนน  71.78  คะแนน 

  I16. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด  
ได้คะแนน  82.46  คะแนน 

  I17. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต
มากน้อยเพียงใด  ได้คะแนน  88.30  คะแนน 

  I18. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด   
(ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ มีการซื้อขายต าแหน่ง เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง)  ได้คะแนน 95.18  
คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนเฉลี่ย  75.34  คะแนน 

  I19. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือ
น าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  ได้คะแนน  97.00  คะแนน 

  I20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ท่านมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด  ได้คะแนน  57.53  คะแนน 

  I21. ถ้าต้องการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด  ได้คะแนน  78.38  คะแนน 

  I22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด  ได้คะแนน 95.45  คะแนน 



  I23. ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด  ได้คะแนน  47.64  คะแนน 

  I24. หน่วยงานของท่าน  มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  ได้คะแนน 76.03  คะแนน 

 ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเฉลี่ย  76.78  คะแนน 

  I25. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใด  ได้คะแนน  73.60  คะแนน 

  I26. หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้หรือไม่ (ทบทวนนโยบายหรือมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน) ได้คะแนน 100  คะแนน 

  I27. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด  ได้คะแนน 
68.20  คะแนน 

  I28. หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด (เฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต)  ได้คะแนน 58.12 
คะแนน  

  I29. หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิด
เห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร (สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการ
ร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา มั่นใจว่าจะได้รับการปลอด-ภัยและไม่มีผลกระทบ
ต่อตนเอง  ได้คะแนน  81.17   คะแนน 

 ข้อแสนแนะจากการประเมิน IIT 

 - ไม่มี- 
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (EIT) 

 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวช้ีวัดที่ 8 ผลการประเมิน  ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนเฉลี่ย  81.98  คะแนน 

  E1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน8ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด (เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด) ได้คะแนน 80.44  
คะแนน 

  E2. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน
อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด  ได้คะแนน  79.44  คะแนน 

  E3. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด  ได้คะแนน 73.44  คะแนน 

  E4. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้
จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ ได้คะแนน 
100  คะแนน 

  E5. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 76.57  คะแนน 

 ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเฉลี่ย  81.97  คะแนน 

  E6. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ได้
คะแนน 71.99  คะแนน 

  E7. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด  ได้คะแนน  71.54  คะแนน 

  E8. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการ หรือไม่  ได้คะแนน 100  คะแนน 

  E9. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน  66.32  คะแนน 

  E10. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือไม่   ได้คะแนน  100  คะแนน 

 



 ตัวช้ีวัดที่ 8 ปรับปรุงการท างาน  ได้คะแนนเฉลี่ย  77.16  คะแนน 

  E11. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด  ได้คะแนน  73.95  คะแนน 

  E12. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการ
ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  ได้คะแนน  72.45  คะแนน 

  E13. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่  ได้คะแนน  100  คะแนน 

  E14. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  ได้
คะแนน 69.94  คะแนน 

  E15. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น มากน้อยเพียงใด  ได้คะแนน  69.44  คะแนน 

 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน EIT 

  ตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรพัฒนา คือ การศึกษาและวิเคราะห์ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่มี
คุณภาพและมีลักษณะความเป็นตัวแทนที่ดีทางวิชาการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานที่เข้าร่วม
การประเมินส าหรับแบบส ารวจ EIT พบว่ามีการจัดส่งจ านวนรายชื่อและช่องทางการติดต่อตามจ านวนขั้นต่ าที่
ต้องด าเนินการเก็บข้อมูล  
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แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 9 – ตัวช้ีวัดที่ 10 ผลการประเมิน ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนเฉลี่ย  82.70  คะแนน 

  O1. โครงสร้าง  ได้คะแนน  0  คะแนน 

  O2. ข้อมูลผู้บริหาร  ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O3. อ านาจหน้าที่  ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O4. แผนยุทธศาสตร์  ได้คะแนน  0  คะแนน 

  O5. ข้อมูลการติดต่อ  ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O7. ข่าวประชาสัมพันธ์  ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O8. Q&A  ได้คะแนน  0  คะแนน 

  O9. Social Network  ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O10. แผนด าเนินงานประจ าปี  ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O11. รายงานการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน ได้คะแนน 0 คะแนน 

  O12. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O16. รายงานความพึงพอใจการให้บริการ  ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O17. E-Service   ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O19. รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีรอบ 6 เดือน  ได้คะแนน 
0 คะแนน 



  O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ได้คะแนน  100  
คะแนน 

  O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ได้คะแนน 100   คะแนน 

  O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O26. การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ได้คะแนน  0  คะแนน 

  O28. รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  ได้คะแนน  0  คะแนน 

  O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   ได้คะแนน  100   คะแนน 

  O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ได้คะแนน  100   คะแนน 

  O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ได้คะแนน  100   คะแนน 

 ตัวช้ีวัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเฉลี่ย   100  คะแนน 

  O34. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   ได้คะแนน  0  คะแนน 

  O36. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี   ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O37. การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ได้คะแนน 0  คะแนน 

  O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ได้คะแนน  100  คะแนน 

  O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการป้องกันการทุจริตประจ าปี ได้คะแนน 100 คะแนน 

  O40. แผนปฏิบัติการป้องกันการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน ได้คะแนน 100 
คะแนน 

  O41. รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี ได้คะแนน 100 คะแนน 



  O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ได้คะแนน 100 
คะแนน 

  O43. การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน      
ได้คะแนน 100  คะแนน  

 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน OIT 

  ตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรพัฒนา คือ หน่วยงานควรมีการก าหนด link ของ URL ที่ตรงกับ
องค์ประกอบด้านข้อมูล เพ่ือให้สามารถตรวจประเมินได้อย่างถูกต้องตามข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด-01 โครงสร้าง 
-04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน OIT หน่วยงานยังไม่เข้าใจรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด       
จึงท าให้เตรียมข้อมูล และองค์ประกอบด้านข้อมูลไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด เช่น องค์ประกอบด้านข้อมูล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มี จ านวน 6 ข้อ แต่ตอบมาไม่ครบ จึงควรมีการท าความ
เข้าใจกับรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดก่อนจะด าเนินการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ -019 รายงานการก ากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน -027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล         
-028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการวิเคราะห์และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment – ITA) 

องค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

1. ผลคะแนนการประเมิน 

  ผลการประเมิน ITA ในภาพรวมได้ผลค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 84.9 คะแนน อยู่ใน
ระดับ B  เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวชี้วัดสามารถเรียงล าดับผลคะแนนที่ได้ในแต่ละตัวชี้วัด จากผลคะแนนมาก
ไปหาน้อยได้ตามล าดับ ดังนี้ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ผลคะแนน เครื่องมือวัด 
1 การป้องกันการทุจริต 100.00 OIT 
2 การปฏิบัติหน้าที่ 91.81 IIT 
3 การเปิดเผยข้อมูล 82.70 OIT 
4 คุณภาพการด าเนินงาน 81.98 EIT 
5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 81.97 EIT 
6 การใช้อ านาจ 81.61 IIT 
7 การใช้งบประมาณ 79.28 IIT 
8 การปรับปรุงการท างาน 77.16 EIT 
9 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 76.18 IIT 

10 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 75.34 IIT 
 

  จากตารางข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดคือ ตัวชี้วัด “การ
ป้องกันการทุจริต” โดยได้คะแนนร้อยละ 100  และตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัด “การใช้
ใช้ทรัพย์สินของราชการ” โดยได้คะแนนร้อยละ 75.34 จากคะแนนเต็มร้อยละ 100 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  เมื่อน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาวิเคราะห์ โดยจ าแนกตามรายดัชนีในแต่ละตัวชี้วัด สามารถแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง
และจุดที่องค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ จะต้องมีการพัฒนาเพื่อปรับปรุงและยกระดับผลการประเมิน 
ITA ในปีงบประมาณต่อไปรายละเอียดดังนี้ 

 



 2.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80)  จ านวน 6 ตัวชี้วัด  ได้แก่ 

  2.1.1 ตัวชี้วัด “การป้องกันการทุจริต” (ตัวชี้วัดที่ 10 ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผล
การประเมินเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการประเมินการเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อ
การประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลชาติ
ตระการ มีการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
มาตรการภายใน เพ่ือป้องกันการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ พร้อมทั้งต้องให้ความส าคัญในการป้องกันทุจริตอย่าง
จริงจัง 

  2.1.2 ตัวชี้วัด “การปฏิบัติหน้าที่” (ตัวชี้วัดที่ 1 ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผลการ
ประเมินเท่ากับร้อยละ 91.81 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามหลักมาตรฐาน      
มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานมีกระบวนงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ บ่งชี้ถึงความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ชาติตระการ เชื่อมั่นว่าบุคลากรในหน่วยงานไม่มีพฤติกรรมในการเรียกรับ หรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืน ๆ ทั้งที่แลกกับการปฏิบัติงาน และช่วงเทศกาลหรือสาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี มีการ
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด 

  2.1.3 ตัวชี้วัด “การเปิดเผยข้อมูล” (ตัวชี้วัดที่ 9 ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผลการ
ประเมินเท่ากับร้อยละ 82.70  เป็นการตรวจให้คะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลงเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ ทาง www.Chattrakran.go.th เพ่ือเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้
ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน (2) การบริหารงาน (3) การบริหารเงินงบประมาณ (4) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็น
ว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ มีการ
ด าเนินการอย่างครบถ้วนทั้ง 5 ประเด็น 

  2.1.4 ตัวชี้วัด “คุณภาพการด าเนินงาน” (ตัวชี้วัดที่ 6 ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผล
คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.98  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ มีส่วน
ได้เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดย
ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมไม่
เลือกปฏิบัติ ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน มี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ เป็นไปตามมาตรฐานการ



ปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงาน/ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน มีการให้ข้อมูลแก่ผู้มารับบริการอย่างตรงไปตรงมา  
ไม่ปิดบังหรือบดิเบือนข้อมูลและไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน 

  2.1.5 ตัวชี้วัด “ประสิทธิภาพการสื่อสาร” (ตัวชี้วัดที่ 7 ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผล
คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.97 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
เสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานในเรื่อง
ต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลายสามารถเข้าถึงได้ง่าย และซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่
จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรู้รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน ซึ่งจาก
ผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการอย่างหลากหลาย รวมทั้งมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

  2.1.6 ตัวชี้วัด “การใช้อ านาจ” (ตัวชี้วัดที่ 3 ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผลคะแนน 
เท่ากับร้อยละ 81.61  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจ
ของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้
เห็นได้ว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ มีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาในการมอบหมายงาน การประเมินการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบและพิจารณา
ด้านอื่น ๆ ด้วยความเป็นธรรม 

2.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80) จ านวน 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  2.2.1 ตัวชี้วัด “การใช้งบประมาณ” (ตัวชี้วัดที่ 2 ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผลคะแนน
เท่ากับร้อยละ 79.28  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีและการเผยแพร่อย่างโปร่งใส จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ
เป็นไปตามระเบียบ ให้ความส าคัญต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการและขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างหลากหลายช่องทาง จากผลคะแนนสะท้อนให้
เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ ต้องเสริมสร้างวินัยด้านการเงินการคลัง โดยหน่วยงานจะต้อง
จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การ
จัดหาพัสดุ  และการตรวจรับพัสดุ และควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้ 

 

 



  2.2.2 ตัวชี้วัด “การปรับปรุงการท างาน” (ตัวชี้วัดที่ 8 ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผล
คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 77.16 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้เสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาองค์กรทั้ง
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานที่เป็นมาตรฐาน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
พัฒนางานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลคะแนนสะท้อนให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบล
ชาติตระการ ยังขาดการมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่องานได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการท างาน ลดขั้นตอนการท างาน โปร่งใส เปิดเผย น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
พัฒนาระบบงานบริการ 

  2.2.3 ตัวชี้วัด “การแก้ไขปัญหาการทุจริต” (ตัวชี้วัดที่ 5 ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผล
คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 76.18  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการ
ต่อต้านการทุจริต ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ ได้
เล็งเห็นความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต จะต้องด าเนินการออกมาตรการ ควบคุม และป้องกันการทุจริต 
ให้มากยิ่งขึ้น 

  2.2.4 ตัวชี้วัด “การใช้ทรัพย์สินของราชการ” (ตัวชี้วัดที่ 4 ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมี
ผลคะแนนเท่ากับ ร้อยละ 75.34  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของ
ราชการหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน พฤติกรรมการยืมจาก
ผลคะแนนสะท้อนให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ ต้องเพ่ิมเติมให้มีกระบวนการในการขอ
อนุญาตอย่างชัดเจนถูกต้องตามระเบียบ มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
ต่อเนื่องมีมาตรฐานในการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกัน 

  

 

  

 

 

 

 

 



3. มาตรการหรือแนวทางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อ
ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจ าปี 2564 

แบบ ตัวช้ีวัด ผล
คะแนน 

มาตรา/แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IIT 

การปฏิบัติหน้าที่ 91.81 หน่วยงานต้องมีมาตรการหรือแนวทางเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ความโปร่งใส 
ปฏิบัติงาน หรือมีการด าเนินการตามขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้และบุคลากรของหน่วยงาน
ให้ความส าคัญกับ เรื่ องการปฏิบัติ ง าน/การ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จัก
เป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

ทุกส านัก/กอง 

การใช้งบประมาณ  79.28 หน่วยงานต้องสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานเกี่ยวกับแผนการใช้งบประมาณ ประจ าปี 
รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุ โดยเผยแพร่อย่างโปร่งใส
หรือประกาศแจ้งเวียนให้พนักงานทุกกองทราบโดย
ทั่วกัน และควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้ 

กองคลัง 

การใช้อ านาจ 81.61 หน่วยงานต้องก าหนดแนวทางในการแก้ไขชี้แจง 
หรืออธิบายหลักเกณฑ์การประเมินผลงานฯ ในการ
ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานในหน่วยงานได้รับทราบ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น และต้องมีแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาใน
การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษาเป็นไปอย่างโปร่งใส และ
เป็นธรรม 

ส านักปลัด 

การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

75.34 หน่วยงานต้องมีการจัดท าคู่มือหรือมาตรการในการ
ยืม-คืนหรือแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ และประกาศแจ้งเวียนให้พนักงานใน
หน่วยงานทราบ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า      
การทุจริต 

76.18 หน่วยงานต้องจัดให้มีการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
โดยต้องมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท า
แผนงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นภายในหน่วยงาน 

 



แบบ ตัวช้ีวัด ผล
คะแนน 

มาตรา/แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

IIT ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า      
การทุจริต (ต่อ) 

 เกี่ยวกับการร้องเรียน เมื่อพบเห็นการทุจริตใน
หน่วยงาน และเฝ้าระวัง หรือตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต พร้อมทั้งบุคลากรของหน่วยงานต้องให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง
จริงจัง 

ทุกส านัก/กอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

EIT 

คุณภาพการด าเนินงาน 81.98 หน่วยงานต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน มีการให้ข้อมูลแก่
ผู้ รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล และมีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับการ
เรียบรับสินบนของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการทบทวน
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรักษาคุณภาพการ
ด าเนินงาน 

ทุกส านัก/กอง 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
สื่อสาร 

81.97 หน่วยงานต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่
ติดต่อเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย 
รวมถึงให้การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะ
ควรทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 

ทุกส านัก/กอง 

ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ท างาน 

77.16 หน่วยงานต้องมีช่องทางการติดต่อ การเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ า ไปมีส่ วนร่ วมในการปรับปรุ ง พัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน 

ทุกส านัก/กอง 

OIT การเปิดเผยข้อมูล 82.70 -หน่วยงานต้องแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงาน
สามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web 
broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 
-หน่วยงานต้องมีแสดงถึงความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี ซึ่งมี
เนื้ อหาหรือรายละเ อียดความก้าวหน้า  เช่น 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน 
เป็นต้น 
 

 

 



แบบ ตัวช้ีวัด ผล
คะแนน 

มาตรา/แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

OIT การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)  -หน่วยงานต้องมีการแสดงช่องทางที่ให้บริการ
ข้อมูลหรือการท าธุรกรรมของภาครัฐผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้
ขอรับบริการ (E-Service) 
-หน่วยงานต้องมีการแสดงถึงสรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงาน ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่
และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เป็นต้น และจ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้าง) รวมทั้งเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี รวมถึงการแสดงถึงผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงาน ซึ่ งมีข้อมูลรายละเ อียด เช่น 
งบประมาณที่ ใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้ าง  ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะเป็นต้น และเป็นรายงานผล
ประจ าปี 
-หน่วยงานต้องมีการแสดงหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ (1) หลักเกณฑ์
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (2) หลักเกณฑ์
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (3) หลักเกณฑ์การ
พัฒนาบุคลากร (4) หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร (5) หลักเกณฑ์การให้คุณให้
โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ และเป็นหลักเกณฑ์
ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานประจ าปี 
-หน่วยงานต้องมีการแสดงช่องทางที่สามารถเก็บ
รักษาข้อมูลของผู้แจ้งให้เป็นความลับและควรมี
ผู้รับผิดชอบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็น
การเฉพาะ 
 
 
 

ส านักปลัด/
กองงานที่
เกี่ยวข้อง 

 



แบบ ตัวช้ีวัด ผล
คะแนน 

มาตรา/แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

OIT การป้องกันการทุจริต 100 -หน่วยงานต้องมีแสดงการด าเนินการหรือกิจกรรม
ที่ แสดงให้ เห็นถึ งการให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
-หน่วยงานต้องมีการแสดงการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ใน
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต อย่างชัดเจน 
 

ทุกส านัก/กอง 

 

 

   

 

   

  


