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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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******************************* 
1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  ได้รับผล
การประเมินอยู่ในระดับ  D ( 57.36 คะแนน )  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากร ภายในหน่วยงานต่อการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ นับตั้งแต่การ
จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใส ไปจนถึง ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงิน
ของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรอืค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย 
นอกจากนี้ ยังให้ ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้ 

1. ชี้แจงประเด็นที่เก่ียวข้องกับการใช้
จ่ายเงิน งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้แก่
บุคลากรในหน่วยงานมากข้ึน 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ 

ประเมินการรับรู้ของ บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากร ภายใน ในการน าทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้
ผู้อื่น และพฤติกรรมในการ ขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการ จัดท าแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือ
เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ และน าไปปฏิบัติ 
รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมกีารก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของ หน่วยงาน
ด้วย 

1. ชี้แจงเกี่ยวกับการน าทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง
หรือน าไปให้ผู้อ่ืนให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน 
2. ระเบียบเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอก
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 5 การ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

ประเมินการรับรู้ของ บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้อง
ทบทวนนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตใน
หนว่ยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้

1. แผนงานด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
2. ทบทวนนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
3. คูม่ือเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริต
ภายในหน่วยงาน 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวม
ไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตใน
หน่วยงาน ลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความ
เชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น
การทุจริต ภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภายใน หน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต 

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ ทราบใน 2 ประเด็น คือ 
(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต และ (2) มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้
ความส าคัญต่อผลการประเมิน เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมี
การก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

1. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบัน 

 
 
  



3. ประเด็นที่ควรปรับปรุง/แก้ไข 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้
อ านาจ 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการใช้
อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติรวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท า ในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 
การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง 

1. ค าสั่งมอบหมายงานแบ่งงานอย่าง
ชัดเจน 

ตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

ประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบรกิาร ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการ
ด าเนินงาน ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการ ด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับ
บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึง
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับ ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียก
รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้
เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคล
ใดบุคคล หนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

1. ให้บริการประชาชนเป็นไปตามข้ันตอน
และระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ให้ข้อมูลประชาชนอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่บิดเบือนข้อมูล 
3. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก 

ตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

ประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบรกิาร ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ในประเด็น ที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดย
ข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

1. เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานแก่
ประชาชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
2. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน
ควรทราบอย่างชัดเจน 
3. ชี้แจง/ตอบค าถามแก่ประชาชนเมื่อมี
ข้อสงสัยอย่างชัดเจน 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อ
กังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่ง
สะท้อนถึงการสื่อสารกับ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 8 การ
ปรับปรุงระบบงาน 

ประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบรกิาร ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ท างาน ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของ หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึง
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้อง
ปรับปรุงพัฒนา การด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้
ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 

1. เจ้าหน้าที่มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ท างานให้ดีขึ้น 
2. หน่วยงานมีการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/ให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากยิ่งขึ้น 
3. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงาน 

 



4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1. การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและ
ฝึกทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

1-28 
กุมภาพันธ์ 

2565 

รายงานผลการจัด
อบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีและการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2. การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนรวมใน
การด าเนินงานของ 
อบต. 

1. แต่งตั้งผู้แทนหน่วยงานและประชาชน
เป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานใน
การด าเนินงานต่างๆของ อบต.  
2. จัดท าประชุมคณะกรรมการและ
คณะท างานในการด าเนินงานโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้มีส่วนร่วมใน
การคิด ร่วมวางแผน  ร่วมด าเนินการ  
ร่วมติดตามและประเมินผล 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
คณะท างาน 
2. รายงานการ
ประชุม 
3. รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

3. การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ส านักปลัด กุมภาพันธ์ 
2565 

รายงานผลการจัด
อบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

4. การเปิดเผยข้อมูลที่
ส าคัญและหลากหลาย 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์,Facebook,เสียง
ตามสายประจ าหมู่บ้าน,Line ฯลฯ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา
ฯ 

ก.พ. 65 ถึง 
พ.ค. 65 

1. การเผยแพร่ข้อมูล 
2. ผลการประเมิน 
ITA 

 


