
 

 
 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
อ าเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 



 

 
 

ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 
  รายงานฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในรอบปีที่
ผ่านมา (ปี 2564) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการ
จัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จ าสามารถ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้องถึงภาพลักษณ์เชิง
บวกให้หับหน่วยงาน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ของประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป  
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร   
                                                                                                         14 มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได้ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่  30  กันยายน  2565  ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็น
ส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลตลาด
ไทร  จึงได้จัดท ารายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็น
ที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติ ของหน่วยงาน ตลอดถึง
ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  
  
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร   
อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร มี

ค่าคะแนนเท่ากับ 76.17 คะแนน อยู่ในระดับ B  มีรายละเอียดดังนี้  

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) การใช้อ านาจ มีข้อเสนอแนะดังนี้
หน่วยงานต้องจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ชัดเจน จัดท าหลักเกณฑ์ในการให้
บุคลากรไปอบรม หรือศึกษาต่ออย่างเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้
อย่างชัดเจน จัดท าประกาศแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน้าที่ พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และเปิดเผย
ผลการประเมิน การเลื่อนข้ัน การโยกย้ายด้วยความเป็นธรรม และท่ัวถึง  



 

 
 

2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีข้อเสนอแนะ
ดังนี้หน่วยงานต้องจัดท าการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น Website ,Instagram , Facebook  ฯลฯ 
ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม   

 
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้

ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

คะแนนสูงสุด  100.00  คะแนน     คะแนนต่ าสุด  86.16 คะแนน 
 
 
 



 

 
 

  เมื่อพิจารณาพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  มีคะแนนรวม ๙๕.๐๐ อยู่ในระดับ AA  มีรายละเอียดดังนี้  
1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้งบประมาณ   มีค่าต่ าสุด เท่ากับ ๙๖.๒๘ ซึ่งหน่วยงานต้องมี
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานให้มากขึ้น 
2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงการท างาน  มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 8๖.๑๖ ซึ่งหน่วยงาน
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/กาให้บริการ
ของหน่วยงานให้ดีขึ้นปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึนเพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน 
3. ด้าน  OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน  การเปิดเผยข้อมูล  มีค่าต่ าสุด เท่ากับ ๙๔.๙๒   
- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  และมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่
ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง 
เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน 
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน โดยควรแสดงต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วน
งานภายใน เช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรแสดง
โครงสร้างที่ครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า 
- เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่านมาก
ขึ้น 
- เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน 
- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
- ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
- เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 
- ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
- เพ่ิมมาตรการก ากบัติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการท างานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล 
- เพ่ิมมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า 90) มีดังนี้   
  ตัวชี้วัดที่  ๘  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
  ตัวชี้วัดที่  ๙  คุณภาพการด าเนินงาน 
  ตัวชี้วัดที่  ๑๐  การปรับปรุงการท างาน 



 

 
 

  
 3.2 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยท่ีสุด) 
  ตัวชี้วัดที่  ๘  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
  ตัวชี้วัดที่  ๙  คุณภาพการด าเนินงาน 
  ตัวชี้วัดที่  ๑๐  การปรับปรุงการท างาน 
    
4. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ทั้ง 3 เครื่องมือ) 
 4.1 การประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การใช้
งบประมาณ 

การประเมินการรับรู้บุคคลภายใน (IIT) ต่อการใช้
อ านาจของผู้บริหารของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวกับการแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ของหน่วยงาน 
 

หน่วยงานต้องส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงานให้มากขึ้น 

 

4.2 การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การปรับปรุงการท างาน ประเมินการรับรู้ของผู้บริหาร/ผู้มา

ติดต่อ/ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อ
ประสิทธิภาพการปรับปรุงการ
ท างาน 

หน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
ปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 
 

 

 

 



 

 
 

4.3 การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การเปิดเผยข้อมูล ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลบน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น 
ดังนี้  

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน  
2. การบริหารงาน  
3. การบริหารการเงิน

งบประมาณ 
4. การบริหารและพัฒนาการ

ทรัพยากรบุคคล  
5. การส่งเสริมความโปร่งใสใน

หน่วยงาน 

หน่วยงานต้องส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รั บท ร าบอย่ า ง ชั ด เ จนม ากขึ้ น  
ส่ ง เสริมการ เผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมาก
ขึ้น 

 

5. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
     ให้ดีขึ้น 
                  องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ได้ก าหนดมาตรการ/แนวทาง เพ่ิมเติมจากเดิมที่มีอยู่แล้ว 
เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการประเมิน ดังนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.ลดขัน้ตอนใน
การให้บริการ
ประชาชน 

1.ทบทวนวิธีการ
และขั้นตอนใน
การให้บริการ
ประชาชนแต่ละ
งานให้มีกระชับ 
สะดวก รวดเร็ว 
ขึ้น 
 

1.ส านักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษา 
๕.กองสวัสดิการสังคม 
 

ไตรมาสที่ 2 อยู่ในห้วง รวบรวม
ข้อมูลเพื่อรายงาน
ผู้บริหาร 

 

 

 

 



 

 
 

 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

2.ส่งเสริม 
สนับสนนุ ให้
พนักงาน ได้มี
โอกาสพัฒนาตน  
ด้านความรู้เรื่อง
กฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

 

1.ส่งพนักงานเข้า
รับการอบรม 
2.ให้ผู้รับบริการ 
ประเมินความพงึ
พอใจต่อการ
ให้บริการของ
พนักงาน  

ผู้ให้บริการ 
รายบุคคล 

1.ส านักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษา 
๕.กองสวัสดิการ
สังคม 

 

เร่ิมไตรมาส 
ที่ 3  

1.ผู้เข้ารับการอบรม มี
การรายงานผลการเข้า
รับการอบรม ตามห้วง
เวลาที่เข้ารับการอบรม
ทุกครั้งหลังการเข้ารับ
การอบรม ให้ผู้บริหาร
รับทราบตามล าชัน้เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว 
2.ก าลังด าเนนิการ
ประเมินความ 
พึงพอใจต่อการ
ให้บริการของพนักงาน 
ผู้ให้บริการ  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๕ 
จะรายงานผลการ
ประเมินได้เมื่อสิ้นสุด 

2.ส่งเสริม 
สนับสนนุ ให้
พนักงาน ได้มี
โอกาสพัฒนา
ตน ด้านความรู้
เร่ืองกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 

 

3.สร้างช่อง
ทางการติดต่อ/
การขอรับ
บริการ/การ
แสดงความ
คิดเห็น 
รูปแบบออนไลน ์
 

จัดท า ช่องทางใน
การให้บริการ
รูปแบบออนไลน์
ขึ้น เช่น 
(e-service) 
(Google Form) 
 
 

1.ส านักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษา 
๕.กองสวัสดิการ
สังคม 
 

ไตรมาสที่ 2 มีการด าเนินการสร้าง
ช่องทางในการ
ให้บริการรูปแบบ
ออนไลน์ขึ้น เช่น 
(e-service) 
(Google Form) 
เรียบร้อยแล้ว และได้มี
การเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์และเพจของ 
อบต.ฯ เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 

3.สร้างช่อง
ทางการติดต่อ/
การขอรับ
บริการ/การ
แสดงความ
คิดเห็น 
รูปแบบ
ออนไลน ์
 

 

 

 

 


