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ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน า
ข้อมูลผลการประเมิน รวมท้ังข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด า เนินงานของ
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อน
มาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงาน
ในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นท่ีประจักษ์
ต่อสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล  
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าท่ี              
(2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต             
(6) คุณภาพการด าเนินงาน  (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (8) การปรับปรุงระบบการทางาน                               
(9)  การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน  (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) การรับรู้ของผู้รับรับการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
และการเปิ ด เผยข้ อมู ลสาธารณ ะของหน่ วยงาน  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  องค์การบริหารส่วนต าบลล าพูนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกส่วนราชการได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ
ประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถ
สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าพูน อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1. ความเป็นมา 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” และได้ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความ
ร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งก าหนด
ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
รัฐภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป) และในปี พ.ศ. 2561 – 2565 ได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 นั้น 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการพัฒนากรอบการประเมินและ
รายละเอียดการประเมินต่าง ๆ เช่น ตัวชี้วัดวัดการประเมิน เครื่องมือการประเมิน วิธีการและขั้นตอน  
การประเมินฯ และเกณฑ์ระดับผลการประเมิน เป็นต้น เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ประเมินเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และท า ให้สามารถ
ประเมินได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผลการประเมินจะสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลให้สูงขึ้น โดยไม่ได้มุ่งบ่งชี้ถึงการทุจริตหรือการกระท าผิดของหน่วยงานแต่อย่างใด ซึ่งการที่หน่วยงาน
ภาครัฐมีธรรมาภิบาลที่ดีก็ย่อมจะส่งผลที่ดีต่อประชาชนและประเทศได้ รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศไทยในอนาคตได้ต่อไป 
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2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันประเทศไทยให้ความส าคัญกับการวางแผนเพ่ือพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยได้ก าหนด
เป็ น ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ช าติ ร ะ ย ะ  20 ปี  ซึ่ ง เน้ น ที่ ก า ร พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ ข อ งป ระ เท ศ ไท ย ให้ ส อ ด รั บ กั บ 
ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการจะด าเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดจะต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อยู่ในระดับรุนแรงไปด้วยในเวลาเดียวกัน 
เพ่ือไม่ให้การทุจริตกลายเป็นตัวแปรส าคัญที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตามในห้วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้มี
ความพยายามในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่องก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไปได้ จากดัชนีการ
รับรู้การทุจริต ประจ าปี  พ.ศ. 2563 ซึ่ งจัดท าขึ้นโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency 
International) ประเทศไทยได้คะแนน 36 คะแนน เท่ากับปี 2562 จัดอยู่ในอันดับที่ 104 ของโลก จาก 180 
ประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 5 ของกลุ่มประเทศอาเซียนเท่ากับประเทศเวียดนาม ขณะที่สิงคโปร์ ได้คะแนนสูงสุด คือ 
98 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของโลก แม้ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ในปี 2563 จะ
เท่ากับปี 2562 แต่พบว่าจากแหล่งข้อมูลทั้ง 9 แหล่ง ประเทศไทยได้คะแนนลดลง 1 แหล่ง และได้คะแนนคงที่ 8 
แหล่ง  
  ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒ นาเครื่องมือการประเมิน เชิ งบวกเพ่ือ เป็ นมาตรการป้องกันการทุ จริต  และเป็ นกลไกในการสร้าง 
ความตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่
ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็น
การยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการ
ประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
 
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

         ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร  ่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพูน           
อําเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยภาพรวมดังนี้ 

- คะแนนเท ่ากับร ้อยละ 64.78  
- มีคุณธรรมและความ โปร ่งใสในการดําเนินงานระดับ D 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 89.07 
2 คุณภาพการด าเนินงาน 88.57 
3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.84 
4 การใช้อ านาจ 82.87 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.42 
6 การปรับปรุงการท างาน 82.05 
7 การใช้งบประมาณ 77.60 
8 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 76.09 
9 การเปิดเผยข้อมูล 61.21 

10 การป้องกันการทุจริต 12.50 
   
 เมื่อพิจาณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 89.07 
รองลงมาคือคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.57 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 84.84  ตัวชี้วัดการใช้อ านาจได้คะแนนเท่าร้อยละ 82.87 ชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 82.42 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนร้อยละ 82.05 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้
ค ะ แ น น เ ท่ า กั บ  ร้ อ ย ล ะ  77.60 ตั ว ชี้ วั ด ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ร า ช ก า ร  ไ ด้ ค ะ แ น น 
เท่ า กั บ ร้ อ ย ล ะ  76.09 ตั ว ชี้ วั ด ก า ร เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล  ได้ ค ะ แ น น เท่ า กั บ ร้ อ ย ล ะ  61.21 แ ล ะ ตั ว ชี้ วั ด 
การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 12.50 ซึ่งได้คะแนนน้อยสุด 
  ส รุ ป ได้ ว่ า  จุ ด แ ข็ งที่ ห น่ ว ย งาน ได้ ค ะแ น น สู งสุ ด เท่ ากั บ ร้ อ ย ล ะ  89.07 คื อ  ตั ว ชี้ วั ด                           
การปฏิบัติหน้าที่  ส่วนตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์สูงกว่า 85.00 สองตัวชี้วัด 
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 3.1 ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ดังนี้ 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 89.09 
2 การใช้อ านาจ 82.87 
3 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.42 
4 การใช้งบประมาณ  77.60 
5 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 76.09 

  

 เมื่อพิจาณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 89.09 
รองลงมาคือการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.87 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อย
ละ 82.42 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.60 และตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.09 
 
  3.2 ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ดังนี้ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 คุณภาพการด าเนินงาน 88.57 
2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.84 
3 การปรับปรุงการท างาน   82.05 

  เมื่อพิจาณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 88.57 
รองลงมาคือประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.84 และตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 82.05 
 3.3 ผลการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ดังนี้ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การเปิดเผยข้อมูล 61.21 
2 การป้องกันการทุจริต 12.50 

  เมื่อพิจาณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ61.21 
  และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 12.50 
 3.4 แนวโน้มผลการประเมินเปรียบรายปี 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล                
ล าพู น  ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2564  โดยภาพรวมได้ คะแนนเท่ ากับ ร้อยละ   64 .78  คะแนน                      
ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับ D เปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                     
ที่ผ่านมา โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 67.9  คะแนน  ซึ่ งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานระดับ c  โดยมีคะแนนผลการประเมิน เพ่ิมลดลง - 3.12 

 

 



- 8 - 

 

 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบล           
ล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่มีร้อยละลดลงแสดงให้เห็นถึง
จุดอ่อน ทีจ่ะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

  4.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.07 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่
รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมิน
การรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนใน
หน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะ
ก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

                     (2)  ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพในการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.96 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/
ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูก
เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้
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เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 

                   
 4.2 จุดอ่อน (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 85) จ านวน 8 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
      (๑) ตัวชี้ วัดที่ 3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.84 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารใน
เรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การให้บริการ และมีการ
ชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
สามารถร้องเรียน 
 
   (๒) ตัวชี้ วัดที่  4 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.0 เป็นคะแนนจาก            
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่ง
จะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาท าในธุระ                               
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจ                     
เกิดการแทรกแซงจากผู้ มีอ านาจ การซื้ อขายต าแหน่ ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ ให้ กลุ่มหรือพวกพ้อง                                  
เห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับ  การมอบหมายงาน 
อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควรให้ความส าคัญมาก
ขึ้นในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน เนื่องจากมีบางกลุ่มตัวอย่างจากการประเมินที่
ให้ความคิดเห็นว่า การประเมินและการเลื่อนระดับยังขาดความเป็นธรรม   
     
                (3)  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.42 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน   
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้ านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน
จะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท า แผนงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไป
ถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงาน
ลดลงหรือไม่มี เลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต                         
ภายในหน่ วยงานด้วย นอกจากนี้  หน่ วยงานควรมีกระบวนการเฝ้ าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน                          
หน่ วยงาน  รวมถึ งการน าผลการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ  จากทั้ งภายในและภายนอกหน่ วยงาน 
ไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
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 (4) ตัวชี้วัดที่ 6 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.05 เป็นคะแนน            
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ              
การท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ  เจ้าหน้าที่และกระบวน            
การท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวก                
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 
  
 (5) ตัวชี้วัดที่ 7 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.60 เป็นคะแนนจาก              
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ
พวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ
ด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
 
 (6) ตัวที่วัดที่ 8 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.09 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่  
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้
ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ 
หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ของหน่วยงานด้วย 
 
   (7) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 61.21 เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ  (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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  (8) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 12.50 เป็น
คะแนนจากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ                    
ของหน่ วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน  2 ประเด็น  คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต                           
ได้แก่  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่  มาตรการ                        
ภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการไม่เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง 
การไม่ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
                    4.2 จุดที่จะต้องพัฒนา  
                     องค์การบริหารส่วนต าบลล าพูนสามารถด าเนินการได้ไม่ครบถ้วน หน่วยงานสามารถด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  ได้บ้าง แต่ยังไม่สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาเท่าที่ควร โดยหน่วยงานมี
ประเด็นเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างานอีกราวร้อยละ 35-45  ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามทั้งหมด ดังนั้น 
หน่วยงานพึงพิจารณารายละเอียดผลการประเมินเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในจุดที่เป็นปัญหาโดยเร่งด่วนเพ่ือให้
สามารถยกระดับคะแนนในรายตัวชี้วัด และคะแนนโดยภาพรวม น าไปสู่การด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความ
โปร่งใสเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คาดหมายว่าหากหน่วยงานมีการวางแผนการด าเนินงานและจัดการความเสี่ยงที่ดีล่วงหน้าภายใต้
ความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของประชาคมภายในหน่วยงาน จะน ามาสู่ความเชื่อมั่นศรัทธาแก่สาธารณชนได้มาก
ยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป โดยประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น 
                    (1) แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
โดยมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม และเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 
                    (2) แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ                     
  (3) แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผล
การด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

(4) แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูล
รายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การด าเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น  และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน 

(5) แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีที่รับการประเมิน 

(6) แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการด าเนินการในปีที่
รับการประเมิน 

(7) แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / เป็นกิจกรรม
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หรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 / เป็นการ
ด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 

 
  (8) แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีข้อมูล
รายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ
ด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 

(9) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพูนให้ดีขึ้น 

(10) เพ่ิมช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าพูน 

(11) ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
(12) เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
(13) เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล

ล าพูนให้ดีขึ้น 
(14) ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพูนที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิม

ช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 
(15) เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ

น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
(16) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 
(17) เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงาน

ให้ชัดเจนมากข้ึน 
(18) เพ่ิมมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล              

เพ่ิมพูนทรัพยใ์นการท างานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
(19) ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพูนในการใช้

ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
(20) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ

องค์การบริหารส่วนต าบลล าพูนให้มากขึ้น 
(21) ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืนว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่

ก าหนดมากน้อยเพียงใด 
(22) ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพูนว่ามีการติดต่อ 

ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
(23) ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
(24) เพ่ิมมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพูนให้บริการประชาชนอย่าง

เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
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5. ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพูน ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2564 

 ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ข อ งอ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว น ต าบ ล ล า พู น  ป ระ จ าปี งบ ป ระม าณ                  
พ.ศ. 2564 มีค่าคะแนนเท่ากับ 64.78 คะแนนอยู่ในระดับ D มีรายละเอียดดังนี้ 
          จากเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี 2564 ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
ร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าพูน จาก 3 แบบวัด คือ 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2) แบบ
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 
10 ตัวชี้วัด ซึ่งที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป)  2 แบบวัด ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ จึงมีข้อเสนอแนะในภาพรวมของหน่วยงานที่ส าคัญ ได้แก่ 
      1. ปลูกฝังและก าชับให้เจ้าหน้าภายในหน่วยงานทุกท่านให้ความส าคัญกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
                2. ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุง
ระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
      3. ส่งเสริม พัฒนาความรู้แก่บุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน                
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และเพ่ือการปรับปรุง             
การด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 

 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงเห็นควรด าเนินการดังนี้  

 1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบใน                 
การให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ                   
ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 
  2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 
  3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน (job 
description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบ            
การก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม                 
มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและ                  
มีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 
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 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงเห็นควรด าเนินการดังนี้ 
 1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ 
อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  
 3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร            
เพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน                   
การให้บริการได้โดยสะดวก  

                   แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน
ของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์
ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้  

  1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้าน                   
การบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือ
ต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานโดยตรง  
 2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
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 6. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบล
ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 
มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการด าเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1.แนวทางการ
พั ฒ น าทั ก ษ ะ 
ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความสามารถ
ข อ งบุ ค ล าก ร
ผู้ ดู แล เว็บ ไซต์
ของหน่วยงาน 
 

๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
เว็บไซต์ของหน่วยงานปรับปรุง
ร ะ บ บ ให ้ท ัน ส ม ัย แ ล ะม ีก า ร
ติดต ่อสื ่อสารผ ่าน  เว ็บ ไซต์ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้อง
ก ากับ ดูแล และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่
มอบหมายด้านผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 

ส านักปลัด ต.ค. 64 - ก.ย. 65 รายงานผล 
การด าเนินการ 

ให้ผู้บริหารทราบ 
 

2. แนวทางการ
ส่งเสริม พัฒนา
ค ว า ม รู้ แ ก่
บุ คคลากรผู้ ที่
ปฏิบัติงานด้าน
ก า ร ป ร ะ เมิ น
คุณ ธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภ า ค รั ฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment: 
ITA) 
 

๑. มอบหมายให้เจ ้าหน้าที ่ผู้ที่
ป ฏิ บั ติ ง าน ด้ าน ก ารป ระ เมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrityand Transparency 
Assessment: ITA) เข ้า ร ับ ก า ร
ฝึกอบรมโครงการเกี ่ยวกับการ
ป ฏ ิบ ัต ิง า น ด ัง ก ล ่า ว  โ ด ย มี 
ส านักงาน ปปช.หรือหน่วยงาน
อ่ืนเป็นผู้จัด 

2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้อง
ก ากับ ดูแล และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่
มอบหมาย 

ส านักปลัด ต.ค. 64 - ก.ย. 65 รายงานผล 
การด าเนินการ 

ให้ผู้บริหารทราบ 
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มาตรการ/แนวทาง 
วิธีการด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

3. มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานให้
เป ็น ไปตามขั ้นตอนของคู ่ม ือการ
ปฏิบัติงานหรือคู ่มือการให้บริการ
ประชาชน 

2 . ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้อง
ก ากับ  ดู แล  และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
คู่มือการให้บริการประชาชน เพ่ือให้
การใช้ ดุ ล พินิ จ เป็ น ไปด้ วยความ
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 รายงานผล 
การด าเนินการ 

ให้ผู้บริหารทราบ 
 

4. มาตรการจัดการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 
 

1. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานให้
เป ็น ไปตามขั ้นตอนของคู ่ม ือการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

2 . ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้อง
ก ากั บ  ดู แล  และตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานของผู้ ใต้บั งคับบัญชาให้
เป็ น ไปตามคู ่ม ือ ก า รป ฏ ิบ ัต ิง า น
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

ส านักปลัด 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 รายงานผล 
การด าเนินการ 

ให้ผู้บริหารทราบ 
 

5. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูล
ข่ า ว ส า ร ต า ม ม า ต ร า  ๙  ข อ ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูล 
ที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ 

ส านักปลัด 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 รายงานผล 
การด าเนินการ 

ให้ผู้บริหารทราบ 
 

6. มาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและ 
มีส่วนร่วม 

1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้วย
ช่องทางต่าง ๆ 

2. จัดท าช่องทางให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

ส านักปลัด 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 รายงานผล 
การด าเนินการ 

ให้ผู้บริหารทราบ 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

7. มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสใน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้าง 

2. จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูปรายงานงานก่อสร้าง 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

3. ก าหนดราคากลางให้เป็นไปตาม
แ น วท างม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  ห รื อ
กระทรวงการคลั ง พร้อมประกาศ
เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดการ
ค า น ว ณ ร า ค า ก ล า ง ใน ช่ อ งท า ง 
ที่ก าหนด 

กองคลัง ต.ค. 64 - ก.ย. 65 รายงานผล 
การด าเนินการ 

ให้ผู้บริหารทราบ 
 

8.มาตรการป้องกัน
เพ่ือไม่ให้เกิด              
การทุจริต 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ล าพูน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์การป้องกัน
และต ่อต ้านการท ุจร ิตคอร์ร ัปชั ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพูน 

3 . ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้อง
ก ากั บ  ดู แล  แล ะตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานของผู้ ใต้บั งคับบัญชาให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ล าพูนและเจตนารมณ์การป้องกัน
และต ่อต ้านการท ุจร ิตคอร์ร ัปชั ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพูน 

 

ส านักปลัด ต.ค. 64 - ก.ย. 65 รายงานผล 
การด าเนินการ 

ให้ผู้บริหารทราบ 
 

 
 
 
 
 



- 18 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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