
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิการของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จงัหวดัสมุทรสงคราม 

 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
.................................................... 

 
ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ 
(3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน 
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกัน
การทุจริตโดยประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และการ
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)  ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่ า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่าง                  
มีประสิทธิภาพทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ
ส าคัญคือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนภาพลักษณ์
เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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1.  หลักการปละเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ส านักงาน  ป.ป.ช.)  ได้พัฒนาเครื่องมือ 

การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส                
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tranparency Assessment-ITA)” ปัจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐ  ทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  -  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.85 คะแนน                  
ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ A 

พิจารณาคะแนนตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดที่   1  การปฏิบัติหน้าที่      ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  95.48 
ตัวชี้วัดที่   6  คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  93.46  
ตัวชี้วัดที่   2  การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  92.74 
ตัวชี้วัดที่   4     การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  92.50 
ตัวชี้วัดที่   3  การใช้อ านาจ   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  92.17  
ตัวชี้วัดที่   7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  90.96 
ตัวชี้วัดที่   8 การปรับปรุงการท างาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  89.95 
ตัวชี้วัดที่   5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  89.28 
ตัวชี้วัดที่   10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ   87.50 
ตัวชี้วัดที่   9  การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  80.92  

 

  สรุปได้ว่าจุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ  95.48  คือตัวชี้วัดที่  1  
คุณภาพการด าเนินงานส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด  คือ  ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล   
ได้คะแนนเท่ากับ  ร้อยละ  80.92 
 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุด  จะต้อง
พัฒนาไว้ดังต่อไปนี้   

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน 
หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้
อย่าง เคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็น
การส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้                    
ยังประเมินการรับรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ                     
ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญ
ต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม  ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนๆ                                     
ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยง ที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน  
หน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ  นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้
ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้  
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ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน  หน่วยงาน
ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือ ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มี  อ านาจ การซื้อ
ขายต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร 
ภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน                     
ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืม
ทรัพย์สิน ของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน                     
ซึ่งหน่วยงาน จะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการ
จัดท าแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ
และน าไปปฏิบัติ รวมไปถึง หน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร  
ภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญ                    
ของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ 
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ  
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย 
และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย 
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผล
การ ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ                    
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ
จะต้อง เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของ
หน่วยงาน แก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล                   
ซึ่งสะท้อนถึง การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูก
เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมิน
การรับรู้เกี่ยวกับการ บริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวม เป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
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ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ                        
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ  
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย                          
และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของ 
หน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงใน
กรณ ีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
สามารถ ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ 
ผู้รับบริการ   ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของ
หน่วยงาน ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น โดยควรมี กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้ สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
อีกด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน        
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น       
คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน 
ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่                  
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส ในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่                       
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร                     
การประเมินความ เสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
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4.  ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด           

โดยสามารถแจงรายละเอียดผลการประเมินตามแบบวัดทั้ง 3 แบบ โดยพิจารณาตัวชี้วัดที่ที่คะแนนต่ าสุด ดังนี้ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้ หน่วยงาน
ต้องมีแผนหรือมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมีคุณภาพ จัดท ามาตรการในการป้องกันปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงให้น าข้อเสนอแนะของ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้ชัดเจน แบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การปรับปรุงระบบการท างาน มีข้อเสนอแนะดังนี้ หน่วยงานต้องมีมาตรการ
ลดขั้นตอนในการให้บริหาร เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT 
จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) การเปิดเผยข้อมูล มีข้อเสนอแนะดังนี้ หน่วยงานต้องจัดท าเว็บไซต์องค์กร โดยต้องน า
ข้อมูลต่าง ๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร แผนด าเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและ
กิจกรรม จะต้องมีการตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลา พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน
ทราบ รวมถึงมีการจัดท าช่องทาง E-SERVICE ให้แก่ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ 

ผลคะแนนแยกเป็นคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 95.48 
2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.46 
3 การใช้อ านาจ 92.74 
4 คุณภาพด าเนินงาน 92.50 
5 การป้องกันการทุจริต 92.17 
6 การปรับปรุงการท างาน 90.96 
7 การใช้งบประมาณ 89.95 
8 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 89.28 
9 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 87.50 

10 การเปิดเผยข้อมูล 80.92 
 
 ตามผลงคะแนนดังตารางเบื้องต้น ผลคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ดี   แต ่ตัวชีวัดที่ 9  การเปิดเผย
ข้อมูล มีคะแนนอยูใ่นระดับท่ีต่ าสุด คือ 80.92 และมีประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากคะแนนเป็น 0  ดังนี้ 
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 ผลกาประเมินข้างต้น  ชี้ให้เห็นว่า  สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น  คือ  หน่วยงาน
ควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล การเพ่ิมเว็บบอร์ดไว้ให้ประชาชนเข้ามาถามข้อสงสัยผ่าน
ระบบออนไลน์ การรายงานผลการด าเนินงาน/ผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานประจ าปี  จัดให้มีการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต โดยหน่วยงานควรก าหนดมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่คือต้องมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน  
จัดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้บุคคลภายในและภายนอกทราบอย่างชัด  

ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1.  มีแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ทุจริต 

จ าท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
 

ส านักปลดั -รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

2.  การบรหิารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

จัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีความโปร่งใสและคุณธรรม 
 

ส านักปลดั 

3.  มีแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่
ถูกต้อง 

ส านักปลดั/ 
กองคลัง 

 
4.  ให้ความรูเ้กี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงานหน่วยงานเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ส านักปลดั 

5. ให้ความรูเ้รื่องประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้ เรื่องการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน 
 

ส านักปลดั 

6.  การเปดิเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก้ผู้
มาใช้บริการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา 
และมีแนวทางในการใหผู้้มาตดิต่ออย่าง
โปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติ
หน้าท่ี และมีการจัดท าประกาศไม่เรียกรบัผลประโยชน์หรอื
ทรัพย์สินใดๆ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
7. การตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้
ทันก าหนดเวลา พร้อมที่จะเผยแพร่
ข้อมูลให้ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

ส านักปลดั -รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

8. เปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนไดส้่วนเสยีเข้า
มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้บุคลากรและสาธารณชนรับทราบ 
 

ส านักปลดั 

9. มีการมอบหมายงาน การปฏิบตัิงาน 
รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ตามระดับคณุภาพของงาน โดยไมเ่ลือก
ปฏิบัต ิ

-สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและ
การท างาน 
-ผู้บริหารเน้นย้ าในที่ประชุม เรื่องความเป็นธรรมในการ
ประเมิน เพื่อเพ่ิมความตระหนักให้กับหัวหน้างาน 

ทุกส่วนราชการ 
 

 
 

ดังนั้น จากผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายหาด ประจ าปีงบประมาณ 2563  ท าให้ทราบถึงข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน และน าข้อบกพร่องนั้น ๆ มาพัฒนาด าเนินการให้เป็นไปตามประเด็น เพ่ือเป็นการยกระดับผล
คะแนนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 


