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ค าน า 

 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment- ITA) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมิน ได้รับทราบผลการ
ประเมินแนวทางการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Govrnance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล  

  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดทั้ง 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1)การป้องกันการทุจริต 
(2)การแก้ไขปัญหาการทุจริต  (3) การปฏิบัติหน้าที่ (4) การใช้อ านาจ (๕) การใช้ทรัพย์สินของราชการ       
(6) การเปิดเผยข้อมูล  (7) การใช้งบประมาณ (8)ประสิทธิภาพการสื่อสาร (9) คุณภาพการด าเนินงาน  และ 
(10) การปรับปรุงการท างาน โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Exernal) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ป
ไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ได้จัดท ารายงานวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ข้ึน เพื่อเป็น
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา ประกอบกับมีข้อเสนอแนะให้ทุกหน่วยงานย่อยภายในได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกกับหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน พร้อมทั้งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดีย่ิงข้ึนต่อไป  

         

       องค์การบรหิารส่วนต าบลเขาสมอคอน  

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  
----------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  

transparency Assessment : ITA) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบผลการ
ประเมินแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้
อย่างเหมาะสม โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 
2564) ไดก้ าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและเกิดการปอ้งกนั
ประเด็นเสี่ยงหรือช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต และสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างเท่า
ทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกก็จะท าให้การทุจริตใน
ภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด 
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอ
คอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.05 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน อยู่ในระดับ A  
 เมื่อพิจารณาตามตัวช้ีวัดพบว่า  
 ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  92.28 
 ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  84.37 
 ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  86.47 
 ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  85.15 
 ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  86.25 
 ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  80.97 
 ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  72.98 
 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  73.86 
 ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  96.00 
 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  100.00 
  
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ด ำเนิน
โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นกำรประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร 
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่   
              1. ดัชนีควำมโปร่งใส  

    2. ดัชนีควำมพร้อมรบัผิด  
    3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน  
    4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
    5. ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
โดยมีเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับกำรประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่  
1. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดบัการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมลู และการป้องกันการทจุริต ส าหรบัการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 

2. แบบส ำรวจควำมคิดเห็น ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภำยใน Internal Integrity and Transparency 
Assessment (IIT)  

3. แบบส ำรวจควำมคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก External Integrity and Transparency 
Assessment (EIT) 
          ส ำหรับแบบส ำรวจนี้เป็นแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน Internal Integrity and 
Transparency Assessment (IIT) ใช้ประเมินในดัชนีควำมพร้อมรับผิด ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำร
ปฏิบัติงำน  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน โดยจะจัดเก็บข้อมูล
จำกเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนที่มีอำยุกำรท ำงำนมำกกว่ำ 1 ปี ด้วยจ ำนวนและสัดส่วนที่มีลักษณะควำมเป็น 
ตัวแทนที่เหมำะสมของแต่ละหน่วยงำน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
      จากผลคะแนนของการประเมินปงีบประมาณ 2563 สามารถสรปุผลและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
ด้าน OIT แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment:) มีตัวช้ีวัด  2 รายการ ดังนี้  
 1. การป้องกันการทจุริต   ผลคะแนนที่ได้  100  ผ่านเกณฑ ์
 2. การเปิดเผยข้อมลู   ผลคะแนนที่ได้  96.00  ผ่านเกณฑ ์
 ในแต่ละตัวช้ีวัดมีทั้งที่ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 อยู่ในระดับดี (GOOD) 
บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานมกีารเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทจุริตที่ดี แสดงใหเ้ห็นถึงความโปรง่ใสในการ
บรหิารงานและการด าเนินงานของหน่วยงานและมีการก ากบัติดตามการน าไปสู่การปฏิบัตอิย่างเป็นรปูธรรม 
 
ด้าน IIT  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  มีตัวช้ีวัด 5 รายการ ดังนี้    

1. การปฏิบัตหิน้าที่     ผลคะแนนที่ได ้ 92.28  ผ่านเกณฑ ์  
2. การใช้งบประมาณ   ผลคะแนนที่ได ้ 84.37  ไม่ผ่านเกณฑ ์
3. การใช้อ านาจ   ผลคะแนนที่ได ้ 86.47  ผ่านเกณฑ ์



4. การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ ผลคะแนนที่ได ้ 85.15  ผ่านเกณฑ ์
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ผลคะแนนที่ได ้ 86.25  ผ่านเกณฑ ์

ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ในแต่ละตัวช้ีวัดได้คะแนน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงาน ที่เป็นไปตามหลักการความโปรง่ใสและ
มีมาตรฐานในการปฏิบัตงิาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่น มีบางส่วนไม่มั่นใจในการใช้งบประมาณ 
ความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์  
 
ด้าน EIT แบบส ำรวจควำมคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก External Integrity and 
Transparency Assessment)  มีตัวช้ีวัด 3 รายการ ดังนี้  

1. คุณภาพการด าเนินงาน  ผลคะแนนที่ได้ 80.97  ไม่ผ่านเกณฑ ์
2. การปรับปรงุการท างาน  ผลคะแนนที่ได้  73.86  ไม่ผ่านเกณฑ ์
3. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ผลคะแนนที่ได้ 72.98  ไม่ผ่านเกณฑ ์

ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในแต่ละตัวช้ีวัดมีคะแนน 
ต่ ากว่าร้อยละ 90 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 บ่งช้ีให้เห็นว่าประชาชนหรือผูร้ับบรกิารมีความเช่ือมั่นคุณภาพ
การด าเนินงาน อย่างไรก็ดี สิง่ที่ควรเป็นประเด็นในการพฒันาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้  
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพฒันา 
คุณภาพการด าเนินงาน 1.การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึด

หลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเครง่ครัด 
และเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัต ิ
2. การปฏิบัตงิาน/ให้บริการแก่
ผู้รบับริการ ผู้มาติดต่อ หรือผูม้ีส่วนได้
เสีย อย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบงั หรือ
บิดเบอืนข้อมลู 

1. มีการพฒันาการบรกิารสร้างมาตรฐาน
ที่เท่าเทียมกัน เช่นการจัดให้มบีัตรคิว  
2. ก าชับเจ้าหน้าที่ใหป้ฏิบัติงานตาม
ข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด และ
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกบัระบบและข้ันตอน
การใหบ้ริการงานด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
3. ฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

การปรับปรงุการท างาน 1.เปิดโอกาสให้ผูร้ับบรกิาร ผูม้าติดต่อ 
หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรงุพัฒนาการด าเนินงาน/
การใหบ้ริการของหน่วยงาน 
2.การปรบัปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บรกิาร ใหม้ีความโปรง่ใสมากขึ้น 
3. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความ
รวดเร็ว 

1. จัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการนอก
สถานที่ หรอืการปรบัขยายเวลาการ
ให้บรกิารในช่วงพักเที่ยง 
2.ให้ผูร้ับบรกิาร ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพฒันาและปรบัปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการใหบ้ริการมาก
ข้ึน 
3. น าเทคโนโลยมีาใช้ เช่นโทรศัพท์
อินเตอรเ์น็ต ในการด าเนินงาน/การลด
ข้ันตอนการใหบ้ริการ 
4.จัดต้ังคณะท างาน ผู้บริหารและ
บุคลากรในหน่วยงานเพื่อทบทวนปญัหา
และอุปสรรคในการท างาน 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพฒันา 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 1.เผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงานผ่าน

ช่องทางทีห่ลากหลายเข้าถึงง่าย เป็น
ปัจจุบัน 
2. จัดให้มีช่องทางใหผู้ร้ับบริการสง่ค าติ
ชม หรือแสดงความคิดเห็น 

1. มีการเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงาน 
และช่องทางใหผู้้รบับริการส่งค าติชม หรือ
แสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่
หลากหลายเข้าถึงง่าย เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ 
ฯลฯ   
 

 
ข้อเสนอแนะ 
จากเป้าหมาย การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปี 2563 ที่ก าหนดใหห้น่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 
พบว่า  

โดยผลการประเมินข้างต้น ช้ีให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้ผลคะแนนดีข้ึน คือ 
หน่วยงานต้องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและข้ันตอนการให้บริการงานด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริม
ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลลงบนเว็ปไซต์ไหลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง การปรับปรุงระบบการท างาน 
สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหาร และบุคลากร เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติง่านอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานให้บริการได้โดยสะดวก  

ข้อแนะน าในการเปิดเผยข้อมลูพื้นฐานต่าง ๆ ทีเ่ป็นปจัจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็ปไซต์ของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วน สมบรูณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการปอ้งปรามการทจุริตโดยมี
มาตรการที่เป็นรปูธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้  

1. การเปิดเผยข้อมลู เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมลูด้าน 
การบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซือ้จัดจ้างและจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสมัพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กบัผูร้ับบรกิารและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ 
e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรอืต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสบืค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา 
ทั้งนี้ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็ปไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 

2. การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ 
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นน าแนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ ต้องมีการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็ปไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
และมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็ปไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

………………………………………………………………… 
 


