
 

 
 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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ส านักปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลไทรทอง 
อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

 



 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 
**************************************************** 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2564   

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  พบว่า  
มีผลคะแนน 93.09 คะแนนน  อยู่ในระดับ A  ดังนี้ 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

1. การปฏิบัติหน้าที่                       99.82  คะแนน      แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณ
และทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงควรด าเนินการดังนี้  
1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ
อย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการ
ให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้
โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับ
ของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคล
และการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและ
ความสามารถ  
2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดย
เปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างสม่ าเสมอ  
3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล 
จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน (job description) 
และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
และเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการก ากับดูแล
และติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่าง
เคร่งครัด  
การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะ
และพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมี
ระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่าง
ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบ
การท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

2. การใช้อ านาจ                           99.82  คะแนน 
3. การใช้ทรัพย์สินของราชการ          99.82  คะแนน 
4. การใช้งบประมาณ                     99.27  คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต            98.59  คะแนน 
6. คุณภาพการด าเนินงาน                97.42  คะแนน 
7. การป้องกันการทุจริต                  93.75  คะแนน 
8. การปรับปรุงการท างาน               92.33  คะแนน 
9. ประสิทธิภาพการสื่อสาร              89.12  คะแนน 
10.การเปิดเผยข้อมลู                     83.06  คะแนน 
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ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
      แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถปุระสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ
การด าเนินงานในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการให้บริการของหน่วยงานแก่
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไมป่ิดบังบิดเบือนข้อมูล และมีมาตรฐาน
การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่
เลือกปฏิบัติ ควรด าเนินการดังนี้  
1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบ
และข้ันตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และ
ส่งเสริมให้มกีารฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อ
การเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  
3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกัน
ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าใน
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก 
4) การไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ ต้องค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
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ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
      แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ 

ตามตัวชี้วัดย่อย 9.1 ถึงตัวชี้วัดย่อย 10.2 รวมทั้งหมด 
43 ตัวชี้วัด จากผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง
สามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการด าเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การ
ประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผย
ข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถาม
ทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการ
วางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่า
หน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึง
สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่
สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควร
มีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่  
- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ 
ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น  
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดย
แยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติตามข้อ O29 ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไป
ยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีที่รับการประเมิน  
- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ตามที่หน่วยงาน จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่รับการประเมิน  
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ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

 - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  
-  แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าปี โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียด
ความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น และเป็นข้อมูลใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่ประเมิน  
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
หน่วยงาน โดยควรแสดงต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่ง
ส่วนงานภายใน เช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม 
เป็นต้น ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควร
แสดงโครงสร้างที่ครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ข้าราชการประจ า  
- เพ่ิมช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
- เพ่ิมช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน/การให้บริการเพ่ิมข้ึน  
- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น  
- เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานให้ชัดเจนมาก
ขึ้น  
- ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึน  
- เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น  
- เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึน้ 

 
 

 
 



-6- 
จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 

2565” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 
2565 เพ่ือเป็นการยกระดับการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองให้อยู่ในระดับที่สูงขึน้ ควร
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานต่อไป 
 

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 จากการประชุมพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  เมื่อวันที่  15 มีนาคม  2565  ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลไทรเดี่ยว  ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

การติดตามผล 

1. การสร้างฐานความคิด
การแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม 

1.เสริมสร้างฐานคิด
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์ส่วนรวมใน
รูปแบบของการจัดอบรม/
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์ 
2.จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติใน
การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ส านักปลัด มี.ค-เม.ย. 2565 รายงานผลการ
ด าเนินการในที่ประชุม
พนักงานประจ าเดือน
เมษายน 2565 

2. การแต่งตั้งคณะท างาน
การประเมิน ITA  

จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานให้ชัดเจน แบ่ง
งานผู้รับผิดชอบแต่ละด้าน
ให้เหมาะสม 

ส านักปลัด   มี.ค.  2565 ค าสั่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทรทอง 

3.การประชุมชี้ แจงแนว
ทางการตอบแบบสอบถาม 
IIT และ EIT 
 
 
 

จัดประชุม ชี้แจง แนวทาง 
ในการตอบแบบสอบถามผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 

ส านักปลัด   เม.ย. 2565 การตอบแบบสอบถาม
IIT และ EIT ครบตาม
จ านวนขั้นต่ า ในระบบ 
ITAS 

4 . ก า ร ตอบค า ถ ามต าม
ตัวชี้วัด OIT แต่ละด้านแต่
ละตัวชี้วัดให้ครบถ้วน 

จัดท าโครงการ /กิจกรรม/
มาตรการ/การด าเนินงาน
ให้ครบตามตัวชี้วัดแต่ละ
ด้าน จัดท าเอกสารให้
ครบถ้วน 

งานบริหารทั่วไป 29 เม.ย. 2565 ติดตามสถานะราย
หน่วยงานในระบบ 
ITAS 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
การติดตามผล 

5. การเปิดเผยข้อมูลทาง
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง 

1. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มี
เมนหูัวข้อ การเปิดเผย
ข้อมลูให้ครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัดโดยการจัดหา
บริษัทที่ท าการให้บริการ
ได้ตรงตามความต้องการ 
2. เผยแพร่ข้อมูลให้
ครบถ้วนตามตัวชี้วัด 
3.อัพเดตข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม ให้เป็นปัจจุบัน 

ส านักปลัด มี.ค.-เม.ย. 2565 จากเว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนต าบลไทร
ทอง 

 


