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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 
 

**************************************************************************************** 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี พ.ศ.2562 จากส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ถือเป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมี
คุณธรรม หน่วยงานสามารถน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในการป้องปราบไม่ให้เกิด
การทุจริตภายในหน่วยงานและให้ความส าคัญในการถือปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณและ
จริยธรรมเพ่ิมขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี พ.ศ.2562 
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผลการประเมิน เป็นดังนี้ 

 

                     ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2562 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

เสม็จในภาพรวมได้คะแนนร้อยละ 87.03 ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ A อยู่ในอันดับที่ 2 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์ จาก 173 หน่วยงาน มีรายละเอียดภาพรวมโดยสรุป ดังนี้ 

 

 ผลการประเมินจ าแนกตามแหล่งข้อมูลการประเมิน พบว่าคะแนนจากกลุ่มบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (IIT) เท่ากับร้อยละ 85.36 คะแนนจากผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
เท่ากับร้อยละ 82.41 และคะแนนจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เท่ากับร้อยละ 91.75  
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ผลการประเมินจ าแนกตามรายละเอียดและตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

 

ผลการประเมินตามรายละเอียดตัวชี้วัด 
 

  
คะแนน ITA = 87.03 

 

ระดับการ
ประเมิน 

A 
การป้องกันการทุจริต 100.00 
การปฏิบัติหน้าที่ 92.10 
การใช้อ านาจ 86.02 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.70 
คุณภาพการด าเนินงาน 84.66 
การใช้งบประมาณ 84.03 
การเปิดเผยข้อมูล 83.50 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 82.59 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.08 
การปรับปรุงการท างาน 77.88 

 

ผลการประเมินจ าแนกตามดัชนีและตัวช้ีวัดย่อย 
(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) โดยผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal) ได้แก่ บุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการ/หัวหน้าข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงานมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 37 คน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ประกอบด้วยตัวชี้วัดดังนี้ 

 

 1.ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่     คะแนนเฉลี่ย 92.10 คะแนน 
 2.ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ    คะแนนเฉลี่ย 84.03 คะแนน 
 3.ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ     คะแนนเฉลี่ย 86.02 คะแนน 
 4.ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ   คะแนนเฉลี่ย 82.59 คะแนน 
 5.ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาทุจริต   คะแนนเฉลี่ย 82.08 คะแนน 
 

92.1

84.03

86.0282.59

82.08

การปฏิบัติหน้าที่

การใช้งบประมาณ

การใช้อ านาจ
การใช้ทรัพย์สินของทาง

ราชการ

การแก้ไขปัญหาทุจริต

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน
Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT



-3- 
 

ผลสรุป ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การแก้ไขปัญหาการทุจริต  มีค่าต่ าสุด 
เท่ากับ 82.08 ซึ่งหน่วยงานต้องมีแผนหรือมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมีคุณภาพ จัดท ามาตรการในการ
ป้องกันปัญหาการทุจริตของหน่วยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต 
รวมถึงให้น าข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานให้
ชัดเจน  

 

ดัชนีที่เป็นจุดบกพร่อง จากผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT)  มี ดังนี้ 
  

ดัชนี / ตัวช้ีวัด คะแนน ข้อบกพร่องที่พบ 
ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ 
i7 ท่านรู้ เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี   ของหน่ วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

 
66.95 

 
 

 
เจ้าหน้าที่รับทราบเกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานน้อย 

ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ  
i13 ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงานแก่ท่าน
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

72.35 การมอบหมายงาน การแบ่งหน้าที่ยัง
ไม่มีความชัดเจนมากพอที่จะท าให้
บุคลากรเข้าใจ 

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
ระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

73.24 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังไม่
สอดคล้องกับคุณภาพของงาน 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ
การ ฝึ กอบรม การศึ กษาดู งาน  หรือ การให้
ทุนการศึกษา  อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

70.54 การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเป็นไป
อย่างไม่เป็นธรรม 

ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

76.81 ขั้ น ต อ น ก าร ข อ อ นุ ญ าต เ พ่ื อ ยื ม
ทรัพย์สินของทางราชการยังอยู่ ใน
รูปแบบที่ไม่สะดวก  

i21 กรณีที่ต้องมีการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การขออนุญาตอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด 

76.81 การขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่
ถูกต้อง 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

72.35 
 

เจ้าหน้าที่ไม่ทราบแนวปฏิบัติของการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง 

ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาทุจริต 
i28 ห น่ วย งาน ของท่ าน  มี ก ารด า เนิ น ก าร
ดังต่อไปนี้  ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 
- เผ้าระวังการทุจริต 
- ตรวจสอบการทุจริต 
- ลงโทษทางวินัย 

75.62 
 

การด าเนินการเรื่องการทุจริตมีน้อย
เกินไป 
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(2 ) แ บ บ วั ด ก ารรั บ รู้ ข อ งผู้ มี ส่ ว น ได้ เสี ย ภ าย น อ ก  (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) โดยผู้มีส่วนได้เสียตามภายนอก (External) ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล 
บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จ านวน 74 คน โดยเครื่องมือการประเมิน ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

 6.ตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน    คะแนนเฉลี่ย 84.66 คะแนน 
 7.ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร   คะแนนเฉลี่ย 84.70 คะแนน 

 8.ตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบการท างาน  คะแนนเฉลี่ย 77.88 คะแนน 

 
ผลสรุป ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงระบบการท างาน   มีค่า

ต่ าสุด เท่ากับ 77.88 ซึ่งหน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว 
(one stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดัชนีที่เป็นจุดบกพร่อง จากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT)  มี ดังนี้ 

 
 

ดัชนี / ตัวช้ีวัด คะแนน ข้อบกพร่องที่พบ 
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 
e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงาน
หรือ ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
มากน้อย เพียงใด 

73.19 
 

การเผยแพร่ผลงานให้สาธารชนทราบ
ไม่มีความชัดเจน 
 

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค 
าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

72.26 การตอบค าถามเม่ือประชาชนมีความ
ข้องใจเกี่ยวกับการด าเนินงานน้อย 
 

 

84.66

84.7

77.88

คุณภาพการด าเนินงาน

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

การปรับปรุงระบบการ
ท างาน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
External Integrity and Transparency Assessment : EIT



-5- 
 
 

ดัชนี / ตัวช้ีวัด คะแนน ข้อบกพร่องที่พบ 
ตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดี
ขึ้นมากน้อยเพียงใด 

74.11 ต้องปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน
และการให้บริการให้มากกว่าเดิม 

e12 หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การด าเนินงานให้ดีขึ้นมากขึ้นมากน้อยเพียงใด  

69.47 
 

หน่วยงานไม่มีการปรับปรุงขั้นตอน
การด าเนินงาน 

e14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อเข้าไปมีส่วนในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน มากน้อยเพียงใด 

72.76 
 

หน่วยงานมีการให้ผู้รับบริการมีส่วนใน
การปรับปรุงการให้บริการน้อย 

e15 การปรับปรุงการด าเนินงาน การให้บริการ 
โปร่งใสมากข้ึนมากน้อยเพียงใด  

73.08 การปรับปรุงการด าเนินการให้บริการ 
โปร่งใสน้อย 

 
 

 

(3 ) แ บ บ ต ร ว จ ก า ร เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล ส า ธ า ร ณ ะ  (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการ
ประเมิน โดยเครื่องมือการประเมิน ได้แก่ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment :OIT) ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

 9. การเปิดเผยข้อมูล  คะแนนเฉลี่ย   77.88 คะแนน 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 O1 โครงสร้าง      คะแนน 100 คะแนน 
 O2 ข้อมูลผู้บริหาร      คะแนน 100 คะแนน 
 O3 อ านาจหน้าที่      คะแนน 100 คะแนน 
 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   คะแนน 100 คะแนน 
 O5 ข้อมูลการติดต่อ      คะแนน 100 คะแนน 
 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     คะแนน 100 คะแนน 
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์     คะแนน 100 คะแนน 
 O8 Q&A       คะแนน 100 คะแนน 
 O9 Social Network      คะแนน 100 คะแนน 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
 O10 แผนการด าเนินงานประจ าปี    คะแนน 100 คะแนน  
 O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน คะแนน     0 คะแนน 
 O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี   คะแนน 100 คะแนน 
 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    คะแนน 100 คะแนน  
 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ    คะแนน     0 คะแนน 
 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    คะแนน     0 คะแนน  
 O16 รายงานผลการส ารวจความถึงพอใจการให้บริการ  คะแนน     0 คะแนน 
 O17 E-Service      คะแนน     0 คะแนน  
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ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   คะแนน 100 คะแนน  
 O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ   คะแนน 100 คะแนน 
   ประจ าปีรอบ 6 เดือน 
 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   คะแนน 100 คะแนน  
 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดกาพัสดุ  คะแนน 100 คะแนน  
 O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คะแนน 100 คะแนน  
 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คะแนน 100 คะแนน  
 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี คะแนน 100 คะแนน  
 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   คะแนน 100 คะแนน
 O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คะแนน 100 คะแนน  
 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คะแนน 100 คะแนน  
 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี คะแนน 100 คะแนน  

 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  คะแนน 100 คะแนน 
 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต   คะแนน 100 คะแนน  
 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต   คะแนน 100 คะแนน  
 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น    คะแนน     0 คะแนน  
 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   คะแนน 100 คะแนน 
  

 10. การป้องกันการทุจริต  
  

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร    คะแนน 100 คะแนน  
 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร    คะแนน 100 คะแนน  
 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี   คะแนน 100 คะแนน  
 O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  คะแนน 100 คะแนน  
 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    คะแนน 100 คะแนน  
 O39 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี  คะแนน 100 คะแนน  
 O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต คะแนน 100 คะแนน  
 O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  คะแนน 100 คะแนน  
 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   คะแนน 100 คะแนน  
 O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   คะแนน 100 คะแนน  
 O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  คะแนน 100 คะแนน  
 O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   คะแนน 100 คะแนน  
 O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน    คะแนน 100 คะแนน  
 O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์  คะแนน 100 คะแนน 
   ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   คะแนน 100 คะแนน  
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ผลสรุป ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การเปิดเผยข้อมูล มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 

83.5 ซึ่งหน่วยงานต้องจัดท าเว็บไซต์องค์กร โดยต้องน าข้อมูลต่าง ๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กร แผนด าเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะต้องมีการตรวจสอบและต่ออายุ
เว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลา พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดท าช่องทาง E-SERVICE 
ให้แก่ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ 

 

  ดัชนีที่เป็นจุดบกพร่อง จากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment :OIT) มี 6 ดัชนี ดังนี้ 
 
 

ดัชนี / ตัวช้ีวัด คะแนน ข้อบกพร่องที่พบ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
O11 ราย งาน การก ากั บ ติ ด ต าม การ
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน  

0 ไม่พบรายละเอียดปี 2562 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 0 มีแต่ประกาศ ไม่ใช่คู่มือ  

 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 0 มีแต่จ านวนข้อมูลการให้บริการอินเตอร์เน็ต

ทั้งหมด ปี 62 ไม่มีรายละเอียดสถิติ 
O16 รายงานผลการส ารวจความถึงพอใจ
การให้บริการ 

0 มีแต่สรุปข้อมูลทั่วไป และตัวอย่างแบบฟอร์ม 
ไม่มีสรุปรายละเอียดความพึงพอใจ 

O17 E-Service 0 ไม่พบรายละเอียด E-Service 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 0 ตรวจสอบ Link ในเว็บไซต์เพ่ือป้องกันความ

ผิดพลาดของข้อมูล 
 

70.59

100

100
80

100

100

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท างาน 
1.ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงและพัฒนาการท างานของหน่วยงานตามระดับคะแนนที่ได้จากผู้มี

ส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  ในภาพรวมดังต่อไปนี้ 
 

ดัชนีที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 
ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ 
i7 การรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน 

-มีมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณให้บุคลากรทราบ เช่น แผนการใช้จ่ าย
งบประมาณประจ าปี ความคืบหน้า ความคุ้มค่าหรือ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 

ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ  
i13 ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงานแก่ท่าน
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

-จัดประชุมหน่วยงานเพ่ือแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบ บทบาทอ านาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงาน 
รวมถึงยอมรับหน้าที่และภาระงานของบุคลากรหรือ
พนั ก งาน ในหน่ วยงานทั้ งหมด  ก าหนด เป้ าหมาย 
วัตถุประสงค์ ขอบเขตงาน ก าหนดระยะเวลา รายละเอียด
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้รับมอบหมายงานเข้าใจและ
เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาข้อตกลง
ร่วมกัน  
-มีแนวทางในการมอบหมายงาน  การแบ่ งหน้ าที่ /
ผู้รับผิดชอบในการท างาน ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม โดย
มอบหมายงานให้ทั่ วถึง กระจายงาน สอดคล้องกับ
ความส ามารถ  โค รงส ร้ า ง  ส ายการบั งคั บ บั ญ ช า 
ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็น โดยไม่เลือกที่
รักมักที่ชัง ไม่มีอคติ และไม่ก้าวก่ายงานที่ได้รับมอบหมาย
ไปแล้ว 
-จัดท าค าสั่งมอบหมายงานแก่บุคลากรในหน่วยงานและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค าสั่งมอบหมายงานให้แก่บุคลากร
และสาธารณะทราบ 

ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ 
i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
ระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

-ก าหนดเกณฑ์การประเมินบุคลากรตามผลการปฏิบัติงาน
และความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับคุณภาพของผลงาน
และเผยแพร่เกณฑ์ประเมินบุคลากรและผลการประเมิน
การปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบ 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด 

-ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี และเผยแพร่ให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
-ก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม อย่างเป็นระบบ และ
เผยแพร่หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่บุคลากรและ
สาธารณชนทราบและประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกอบรมให้
บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
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ดัชนีที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

-จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ /ระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ก าหนดขั้นตอน
การปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การยืม ที่มี
รูปแบบที่สะดวก เปิดเผยได้ ทั้งการยืมของบุคคลภายใน
และภายนอก  
-เผยแพร่แผนผังขั้นตอนในการด าเนินการให้บุคลากรและ
ประชาชนได้ทราบ 
-ก าหนดกลไกในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการตาม
แนวปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
ให้เป็นระบบ ง่ายและสะดวกต่อการตรวจสอบของหน่วย
ตรวจสอบภายในและภายนอกรวมทั้งภาคประชาชน 
 
 

i21 กรณีท่ีต้องมีการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การขออนุญาตอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด 
i23 การรู้แนวปฏิบัติของการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการที่ถูกต้อง 

ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาทุจริต 
i28 การด าเนินการต่อการทุจริตในหน่วยงาน -จัดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รวมทั้งเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนทราบ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
-จัดให้มีการทบทวนแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ตามการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดขึ้น โดยให้บุ คลากรและ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
-รายงานแผนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการทุจริต 
-จัดให้มีช่องทางให้บุคลากรและประชาชนในท้องที่
สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตในองค์กรได้
โดยสะดวกและปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องหรือผู้
แจ้ง มีการเผยแพร่กระบวนการ ขั้นตอนในการด าเนินการ
ร้องเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน 
-จัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายในและ
จัดท ารายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
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2. ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงและพัฒนาการท างานของหน่วยงานตามระดับคะแนนที่ได้จาก         

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  ในภาพรวมดังต่อไปนี้ 
 

ดัชนีที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 
e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
-เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
- มีช่องทางหลากหลาย 

-จัดให้มีและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
-จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ มีสื่อประชาสัมพันธ์ 
-จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้ แก่ป ระชาชนผู้ รับบริการที่ จะติดต่ อสอบถาม        
ขอข้อมูล รับฟังค าติชม หรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินการ 
-จัดให้มีช่องทางสื่อสารในรูแปบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น สื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น 
-จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ข้อมูลการบริการหรือการด าเนินงาน  
-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 
-เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงาน
หรือ ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
มากน้อย เพียงใด 
e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบ
ค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

ตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการ
และ ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
มากน้อย เพียงใด 

-จัดให้มีการอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน
หรือผู้มาติดต่อ เช่นมีเก้าอ้ีรับรอง มีป้ายบอกทิศทาง    
มีแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละข้ันตอน มีแบบค าร้อง
พร้อมทั้งตัวอย่างการกรอกข้อมูล 
-มีการให้บริการนอกเวลาราชการส าหรับการบริการที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วน 
-ออกแบบสถานที่ค านึงถึงผู้ พิการ สตรีมีครรภ์และ
ผู้สูงอายุ 
-ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือ Wi-Fi 
-จัดบัตรคิวหรือระบบเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เพ่ือบริการอย่าง
เป็นธรรม 
-จัดท าระบบริการเชิงรุก บริการเคลื่อนที่ บริการนอก
สถานที่หรือขยายเวลาช่วงพักเที่ยง หรือจัดตั้งระบบ 
One Stop Service หรือบริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ   
ณ จุดเดียว 
 

e14  หน่ วยงานที่ ท่ าน ติ ดต่ อ  เปิ ด โอกาส ให้
ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/
การให้บริการ ของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 
e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ 
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  
มากน้อยเพียงใด 
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ดัชนีที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 
ตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบการท างาน 

 -มีการประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบง่ายและสะดวกต่อผู้รับบริการและน าผลมา
วิเคราะห์สรุปเสนอผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและการบริการ 
-จัดฝึกอบรมส่ งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้ให้บริการ 
-จัดประชุมระดมความคิดเพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งกระบวนการท างาน 
คุณภาพการปฏิบัติงานและการบริการให้ดีขึ้นและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมให้บุคลากรและ
ประชาชนทราบ 
-ประกาศยกย่องชมเชยบุคลากรที่ให้บริการผู้มาติดต่อ
ด้วยหัวใจและจิตบริการ 
-น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เช่นการให้บริการช าระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต 
-จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการบริการ
โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้
งานให้มีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งานและ
คุ้มค่า โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับจ านวนผู้มาใช้บริการ 
 
 

3. ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงและพัฒนาการท างานของหน่วยงานตามระดับคะแนนที่ได้ 
จากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :OIT 
ในภาพรวมดังต่อไปนี้ 
 
 

ดัชนีที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน  

จัดให้มีรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน เช่น
เนื้อหารายละเอียดความก้าวหน้าในการด าเนินงานแต่
ละโครงการ/กิจกรรมรายละเอียดงบประมาณที่ ใช้
ด าเนินงานและควรมีบทสรุปให้เข้าใจง่าย 
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ดัชนีที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ จัดให้มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่หรือ

พนักงานของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน พร้อมข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ อบต. ตามที่กฎหมาย
ก าหนดพร้อมรายละเอียด ควรจัดเป็นหมวดหมู่เพ่ือ
จ าแนกมาตรฐานการให้บริการในแต่ละด้านให้มีความ
ชัดเจน ก่อให้เกิดความสะดวกในการค้นหา 
 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จัดให้มีข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจของ อบต. ตามที่กฎหมายก าหนด ควรมี
ข้อมูลย้อนหลังของปีที่ผ่าน ๆ มา ควรอยู่ในรูปแบบของ 
Word และเพ่ิมเติมในส่วนของสถิติการให้บริการควรอยู่
ในรูปแบบของ Excel เพ่ือให้ผู้ สนใจน ามาใช้ต่อใน
การศึกษาวิเคราะห์ได้ 
 

O16 รายงานผลการส ารวจความถึงพอใจการ
ให้บริการ 

จัดให้มีสรุปผลส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการตาม
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ อบต ตามที่กฎหมาย
ก าหนด ควรมีข้อมูลย้อนหลังของปีที่ผ่านมาและสรุปผล
ที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการและ
ความไม่พึงพอใจในการให้บริการ 
 

O17 E-Service จัดให้มีช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
ขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ อบต. 
ตามที่กฎหมายก าหนด โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่าน
เว็บไซต์ เป็นการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
เว็บไซต์ 
 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จัดให้มีเมนูช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ

คิดเห็นต่อการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่ วยงานผ่ านทางอิน เตอร์ เน็ตและสามารถ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานการรับฟังความคิดเห็นให้ชัดเจนและมี
พนักงานคอยติดตามข้อมูลในแต่ละความคิดเห็นอยู่
เสมอ 
 

 
 



79.71 78.18

95.83

85.36 82.41

91.75

0

20

40

60

80

100

120

IIT EIT OIT

คะแนน ITA ปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2562

ปี 2561 ปี 2562

-13- 
 

ผลคะแนน ITA ปี 2562 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

จากกราฟเปรียบเทียบผลคะแนน ITA ปี 2561 และ ปี 2562 ปรากฏว่าคะแนนของ        
ปี  2562 สูงขึ้นกว่าปี  2563 ในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) สูงกว่าปี 2561 อยู่ 5.65 คะแนน และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) สูงกว่าปี 2561 อยู่  4.23 
คะแนน  ส่ วนแบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อมู ล สาธารณ ะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีคะแนนน้อยกว่าปี 2561 อยู่ 4.08 คะแนน ผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้
เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับดี ผล
การประเมินนี้สามารถน าไปพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ตามคะแนนของตัวชี้วัดนั้ น ๆ หาก
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ต่ า ควรต้องท าการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานนั้น ๆ อย่างเร่งด่วน ในกรณีที่
คะแนนอยู่ในระดับสูงอยู่แล้ว ควรรักษาระดับคะแนนการด าเนินการนั้น ๆ ให้สูงไว้ต่อไป 

 
********************************** 


