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การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

 หลักการประเมิน 
 แนวคิด “Open to  Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก “เปิด” 
2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบการ
ดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ
ประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน 
 ทั้งนี้  การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
ปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น  แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพฒันา
ตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทจริตและประพฤติ 
มิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ต่อไป 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1. แบบวัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 
  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลอืกตัวเลอืกคำตอบตามการรบัรูข้องตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมลู
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรบัรูข้องผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง
ใน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ ตัวช้ีวัดการใช้อำนาจ ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ และตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2. แบบวัดการรับรู ้ของผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมนิ 
ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวช้ี วัดการปรับปรุงระบบ
การทำงาน 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผูต้อบเลอืกตอบมหีรอืไม่มกีารเปิดเผยข้อมูล พร้อมทัง้ระบุURL เพือ่เช่ือมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของ
การเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเตมิประกอบคำตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โดยเป็นการประเมินระดบัการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะของหน่วยงานเพื่อใหป้ระชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลูในเว็บไซต์
หลกัของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานการ
บริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสง่เสรมิความโปรง่ใส) และตัวช้ีวัด
การป้องกนัการทจุริต (ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แกก่ารดำเนินการเพื่อป้องกันการทจุรติ และมาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทจุริต) 



 

 

 หลักเกณฑ์การประเมินผล 
 1. การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน 
(Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

3. ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
 แผนแม ่บทภายใต ้ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  ประเด ็นท ี ่  21 การต ่อต ้านการท ุจร ิตและประพฤติม ิชอบ                    
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดให้
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลเจาทอง 

คะแนนภาพรวมหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลเจาทอง : 77.82  คะแนน ระดับผลการประเมนิ B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ (จาก คณะท่ีปรึกษา ผู้ประเมิน ผา่นระบบ ITA) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ระดับ B : หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับที่พอใช้ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตาม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีเป้าหมายหลักเพื ่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู ่ที ่  77.82 คะแนน 
ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีภายใน: IIT) หน่วยงาน ได้มีการดำเนินการ
ตามตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุพัฒนาการดำเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผล
การประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณใน
หน่วยงานเท่าที่ควร หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
และประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุอย่างไม่เปิดเผยและ
ไม่เป็นธรรม หน่วยงานควรจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯพร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ครบตาม
องค์ประกอบ  โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซือ้จัดจา้งและ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงาน
ไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเท่าที่ควร หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ช่องทางใน
การติดต่อ - สอบถาม ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก : EIT) 
หน่วยงานได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควร
พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี ้วัดที ่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็น การเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลายและการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของหน่วยงานให้
สาธารณชนรับทราบ หน่วยงาน จะต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
และอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานและประเด็น การชี้แจงและการตอบคำถามของหน่วยงาน ช่องทางการ
ติดต่อและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่
ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล และประเด็น ช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการ
สื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยขอ้มูล
สาธารณะ OIT) หน่วยงาน ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ: OIT) โดย
ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้ 1. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยงานต้องแสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดและผูด้ำรงตำแหน่งทางการบรหิารของ



 

 

หน่วยงาน โดยอย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด พร้อมกับแสดงข้อมูล อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล  ตำแหน่ง  รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การ
บริหารงาน หน่วยงานต้องแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ดำเนินงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ หน่วยงานต้องแสดงความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ o18 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า   ตัวชี้วัดย่อยที่ 
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส หน่วยงานต้องแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 2. 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต หน่วยงานต้องแสดงถึง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มี
จิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต หน่วยงานต้องแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ควรเปิดเผยข้อมูลให้ครบตามองค์ประกอบในแต่ละข้อ
คำถาม โดยศึกษาได้จากคู่มือ ITA ของปีงบประมาณนั้น ๆ โดยมีคะแนนอยู่ที่ 77.82 คะแนน 

กรณีการประเมินตามแบบวัด IIT  (บุคลากรภายใน) หน่วยงาน ได้มีการดำเนินการตาม ตัวชี ้วัดที่ 1 
การปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ควรรักษามาตรฐานไว้ 

ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตาม ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ซึ่งผู้ตรวจประเมินมี 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที ่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะใน บุคลากรใน
หน่วยงานบางรายไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในหน่วยงานเท่าที่ควร หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการ
เผยแพร่และประชาสมัพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป ีประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการจัดซือ้จดั
จ้าง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุอย่างไม่เปิดเผยและไม่เป็นธรรม หน่วยงานควรจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจา้งฯ
พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ครบตามองค์ประกอบ  โดยเปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้าง และ
ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณเท่าที่ควร หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ - สอบถาม   

กรณีการประเมินตามแบบวัด EIT (บุคคลภายนอก) หน่วยงาน ได้มีการดำเนินการตาม ตัวชี ้วัดที ่ 6 
คุณภาพการดำเนินงาน  ท่ีดเียี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้  

ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตาม ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผู้ตรวจประเมินมี 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะใน ประเด็น การ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลายและการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของ
หน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ หน่วยงาน จะต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่
หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน ประเด็น การชี้แจงและการตอบคำถามของหน่วยงาน ช่อง
ทางการติดต่อและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน หน่วยงานควรจัดทำและ
เผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล และประเด็น ช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี ่ยวกับการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
   
 



 

 

   กรณีการประเมินตามแบบวัด OIT (การเปิดเผยข้อมูล) หน่วยงานควรพัฒนาและปรับปรุงการ
ดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ไดร้บั
คะแนน ในประเด็นดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 
1. ข้อ O38 หน่วยงานต้องแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 

ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

2. ข้อ O43  หน่วยงานต้องแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
  1) องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ได้รับผลการประเมินอยู ่ในระดับ B (77.82  คะแนน) 
ซึ่งลดลง/เพิ่มข้ึน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ A (87.56 คะแนน)  
คิดเป็นร้อยละ 0.11 (9.74 คะแนน)  

วิธีคิด นำปี พ.ศ. 2564 - ปี พ.ศ. 2565 = 87.56 – 77.82 = 9.74 
        8.62 ÷ 91.33 คะแนน ปี พ.ศ. 2564 = 0.11 

  2) สรุปผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                         (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ดังนี้ 

เครื่องมือ ตัวชี้วัด 2564 2565 การเปลีย่นแปลง 

IIT 
 

1. การปฏิบัตหิน้าที ่ 89.51 85.84 ลดลง 

2. การใช้งบประมาณ 80.97 75.55 ลดลง 

3. การใช้อำนาจ 83.30 81.25 ลดลง 

4. การใช้ทรัพยส์ินของราชการ 75.11 76.41 เพิ่มข้ึน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 76.10 80.78 เพิ่มข้ึน 

EIT 
 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 82.33 84.27 เพิ่มข้ึน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.25 76.90 ลดลง 

8. การปรับปรงุระบบการทำงาน 79.06 77.86 ลดลง 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมลู 92.50 80.84 ลดลง 

10. การป้องกันการทจุริต 100.00 68.75 ลดลง 

 คะแนนเฉลี่ย 87.56 77.82 ลดลง 

 ระดับการประเมนิ A  B  
  

3) จุดแข็ง : ตัวช้ีวัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ  
  3.1 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
                           (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 100.00/ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 68.75) 
 



 

 

 4) จุดแข็ง : ตัวช้ีวัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มข้ึน และได้รับคะแนนมากกว่า 80 คะแนน คือ 
  4.1 ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
                           (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 100.00./ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 100.00) 
  4.2 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
        (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 99.01/ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 93.69) 
 5) จุดอ่อน : ตัวช้ีวัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง ได้รับค่าคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน ปี พ.ศ. 2565 คือ  
  4.1 ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
        (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 80.97/ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 75.55)  
  4.2 ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ 

      (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 83.30/ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 81.25) 
4.3 ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
      (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 86.25/ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 76.90) 
4.4 ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
      (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 79.06/ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 77.86) 
4.5 ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
      (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 92.50/ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 80.84) 
4.6 ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
      (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 100.00/ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 68.75) 

 6) จุดอ่อน : ตัวช้ีวัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง คือ  
  6.1 ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

       (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 92.50/ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 80.84) 
  6.1 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

       (ปี พ.ศ. 2564 มีคะแนน 100.00/ ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 68.75) 
2. ประเด็นท่ีควรพัฒนา ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 

 

 

 



 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ 
(Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : 
OIT) 
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
มีคะแนน 00.00 ต่ำสุด และ 043 
การดำเนนิการตามมาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน มีคะแนน 00.00 ต่ำสุด 
จากจำนวนคำถาม 11 ข้อ 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการ
เพื่อปอ้งกันการทจุริต หน่วยงานต้อง
แสดงถึงการเสรมิสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สจุริต มจีิตสำนึกที่ดี 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายใน
เพื่อปอ้งกันการทจุริต หน่วยงานต้อง
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 
พ.ศ. 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 นำมาสู่ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ดังนี ้

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนนิการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล
การดำเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ตัวชี้วัดท่ี 10 
การป้องกันการ
ทุจริต 

จากผลการประเมิน ITA  
     ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกัน
การทุจริต  
038 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม มี
คะแนน 00.00 ต่ำสุด และ 
043 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน มีคะแนน 00.00 
ต่ำสุด จากจำนวนคำถาม 11 
ข้อ ผู้ประเมินมขี้อเสนอแนะ 
ดังนี ้
     ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกัน
การทุจริต ซึ่งผู้ตรวจประเมิน 
มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดำเนินงานในตัวช้ีวัด
ที่มีผลการประเมินต่ำ 
โดยเฉพาะใน  
ประเด็น การดำเนินการเพื่อ
ป้องกันการทจุริต หน่วยงาน
ต้องแสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมทีัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัตงิานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ตลอด
ปีงบประมาณ 

การติดตามผล
การดำเนินการ  
1.คำสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
การดำเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
2.รายงาน
ผู้บริหารทราบ 
3.ผู้บริหารกำกบั
การติดตามผล
การดำเนินการ 
การเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม 
4.ผู้บริหารกำกบั
การติดตามผล
การดำเนินการ 
ตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
  

1.สำนักปลัด 
-งานนิติกร  
-งานบริหารงาน
บุคคล 
-งานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

 

 



 

 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนนิการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล
การดำเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 

(ต่อ) หน่วยงานควรระบุ หน่วยงาน
ต้องแสดงการวิเคราะหผ์ลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 
2564 
ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานมี
ทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สจุริต  
มีจิตสำนึกที่ดี รบัผิดชอบตอ่
หน้าที่ ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 1.สำนักปลัด 
-งานนิติกร  
-งานบริหารงาน
บุคคล 
-งานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

 


