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องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุขสวสัดิ 

อาํเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ 

 



ก 
คํานํา 

    การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการ
พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงขึ้นอยางตอ
เนื่อง ทําใหเกิดความ เสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการ
ปกครองและการบริหาร ราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานในภาครัฐ 
ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการ ขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศได
อยางทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะตองประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือรวม
กันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหาร จัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมๆกัน โดยการปลูกฝงความซื่อ
สัตยสุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนคานิยม อ่ืนๆ ที่ถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณคา 
โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนด มาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและ สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ 
เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิใหเกิดการทุจริตได   
    เพ่ือแสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรใสในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ในป พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตอง
ดําเนินการแกไขโดยเรงดวน และมีการกําหนดแนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติหรือมีมาตรการ
เพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขั้น งานนิติการ สํานักปลัด องคการ 
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ จึงขอรายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ โปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
 
 

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
สารบัญ 

              หนา 
   คํานํา           ก 
   สารบัญ           ข 
   รายงานการวิเคราะหผล การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการ 
   ของหนวยงานภาครัฐ          ๑ 
    ๑. หลักการและเหตุผล            1 
    2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  
   พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  ๑  
    3. การวิเคราะหขอมูล           3 
    3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนารอยละ 95 ขึ้นไป) จํานวน 5 ตัวชี้วัด    ๔ 
    3.2 จุดที่ตองพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ําวารอยละ 95) จํานวน 5 ตัวชี้วัด  ๕ 
    4. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ๖ 
  ๕. แนวทางการนําผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะใหไปสูการขับเคลื่อน 
   การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น    ๗ 
  มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565        ๘ 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการวิเคราะหผล การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  

ในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ  
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวดัศรีสะเกษ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

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

     การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงาน 
ภาครัฐกลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนําขอมูล ผลการ
ประเมิน รวมทั้งขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงาน ไดอยาง
เหมาะสม เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะทอนถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐาน การ
ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณะทั้งในระดับชาติและ 
ระดับสากล 
    รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน ภาครัฐ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาที่ (2) การใช
งบประมาณ (3) การใชอํานาจ (4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไขปญหาการทุจริต (6) คุณภาพ
การดําเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปดเผยขอมูล และ 
(10) การปองกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) การรับรูของ
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูล ท่ีเปนปจจุบันบน
เว็บไซตของหนวยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหนวยงานใน
รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    1. หลักการและเหตุผล 
     สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความ
ตระหนัก ใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมิน 
คุณธรรมและความ โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)” ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเปนการยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐใหเปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตอง
ดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงาน ภาครัฐที่เขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการ
พัฒนาและยกระดับหนวยงาน ในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 
 

    2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
     ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

/ขององคการ… 



-๒- 
 

ขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 
95.๒๔ คะแนน ซึ่งถือวามีคุณธรรมและ ความโปรงใสในการเนินงาน ระดับ AA ผานคาเปาหมายแผนแมบทฯ 
(เทากับ 85 คะแนนข้ึนไป) 

 
 

 

 
/สรุปไดวา... 



-๓- 
 

    สรุปไดวา ตามคะแนนภาพรวมหนวยงานองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ไดคะแนน 95.
๒๔ คะแนน ผานคาเปาหมาย ซึ่งตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนสูงสุด 100 คะแนน คือ ตัวชี้วัด การปองกันการทุจริต 
และสวนตัวชี้วัดที่ไดไดคะแนนต่ําสุด คือ ตัวชี้วัด การใชทรัพยสินของราชการ ไดเทากับรอยละ ๘๘.๖๔ คะแนน 
    3. การวิเคราะหขอมูล 
     จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีขององคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยูในระดับผลการประเมิน AA ได
คะแนน 95.๒๔ คะแนน ซึ่งเพ่ิมขึ้น 15.80 คะแนน(เทียบจากผลการประเมินของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ได ๗๘.๙๔ คะแนน) โดยมีการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะตองพัฒนา
ไวดังตอไปนี้ 

ตัวชี้วัด คะแนน 
ป ๒๕๖๒ 

คะแนน 
ป ๒๕๖๓ 

คะแนน 
ป ๒๕๖๔ 

เพิ่ม/ลด 
๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

๑. การปฏิบัติหนาที่ ๙๒.๙๒ ๙๐.๔๔ ๙๕.๔๖ +๕.๐๒ 
๒. การใชงบประมาณ ๘๖.๑๗ ๘๓.๑๐ ๙๐.๕๕ +๗.๔๕ 
๓. การใชอํานาจ ๘๗.๙๑ ๙๑.๒๔ ๙๒.๔๓ +๑.๑๙ 
๔. การใชทรัพยสินของราชการ ๘๖.๔๗ ๘๐.๕๔ ๘๘.๖๔ +๘.๑๐ 
๕. การแกไขปญหาการทุจริต ๘๗.๒๖ ๘๔.๙๒ ๘๙.๓๙ +๔.๔๗ 
๖. คุณภาพการดําเนินงาน ๖๓.๗๒ ๘๖.๒๓ ๙๗.๓๘ +๑๑.๑๕ 
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๕๘.๑๗ ๘๒.๔๐ ๙๖.๕๒ +14.12 
๘. การปรับปรุงการทํางาน ๕๕.๗๒ ๘๒.๑๒ ๙๔.๖๔ +12.52 
๙. การเปดเผยขอมูล ๖๙.๔๒ ๕๘.๙๘ ๙๕.๐๐ +36.02 
๑๐.การปองกันการทุจริต ๘๗.๕๐ ๘๑.๒๕ ๑๐๐.๐๐ +18.75 

คะแนนภาพรวม ๗๕.๕๙ ๗๘.๙๔ ๙๕.๒๔ +16.30 
 

   กราฟแนวโนมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีขององคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ - ๒๕๖๔ 

 
 
 

/๓.๑ จุดแข็ง... 
 



-๔- 
 

    3.1 จุดแข็ง (ตวัชี้วัดท่ีไดคะแนนารอยละ 95 ขึ้นไป) จํานวน 5 ตัวชี้วัด คือ 
    (๑) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 9๕.๐0 เปนคะแนน จาก
การเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงาน ให
สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และ การ
ปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหาร
เงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจางหรือ การจัดหาพัสดุ (4) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความ
โปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาส ใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการ
เผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและ การดําเนินงานของหนวยงาน 
    (๒) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 9๕.4๖ จากการประเมิน
การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเองในประเด็นที่
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กําหนดไว สะทอนใหเห็นวา หนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานที่เปนไปตามหลักการความ
โปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แตหนวยงานควรใหความสําคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการใหบริการแกผูมาติดตอทั่วไปกับผูมาติดตอใหดียิ่งข้ึนกวาเดิม 
    (๓) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 9๖.๕2 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของผูบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพ
การสื่อสารในประเด็นที่เก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชน เห็นไดวา
หนวยงานใหความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชน ท่ีควร
รับทราบ รวมทั้งการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน การใชบริการ นอกจากนี้หนวยงานควรสรางการรับรูเกี่ยวกับ การจัดใหมี
ชองทางใหผูมาติดตอราชการสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย ซึ่งจะสะทอนถึงการ
สื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ 
    (๔) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 9๗.๓๘ เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริหาร ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอคุณภาพการ
ดําเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด เห็นไดวา ประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว มีการใหขอมูลท่ีชัดเจน
แกผูรับบริการ ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และพบวาไมมีการเรียกรับ
สินบน แตทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพรผลงานหรือ
ขอมูลสาธารณะอยางชัดเจน เขาถึงงาย ไมซับซอน อีกทั้งควรมีชองทางที่หลากหลาย การบริการใหเกิดความ
โปรงใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทํางานใหดียิ่งข้ึน และเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการดําเนินการ 
      (5) ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 100 เปนคะแนน 
จากการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน  
 

/ใหสาธารณชน... 



-๕- 
 
ใหสาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริต
ของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพ่ือสงเสริม 
ความโปรงใสและปองกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของ
หนวยงานที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได 
    3.2 จุดที่ตองพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ําวารอยละ 95) จํานวน 5 ตัวชี้วัด คือ 
      (๑) ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๘.๖๔ 
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ ใน
ประเด็น ที่เก่ียวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของ
ตนเองหรือ นําไปใหผูอ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หนวยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ี
ชัดเจนและสะดวก เห็นไดวา หนวยงานควรจะมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการที่
ถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแล
และตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 
    (๒) ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 96.16 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริต ของหนวยงาน ใน
ประเด็นที่เก่ียวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงาน 
มีการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตอยาง เปน
รูปธรรม 
    (๓) ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 94.23 เปนคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน ในประเด็น ที่
เก่ียวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพร
อยางโปรงใสไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและ ไม
เอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตาง ๆ เชน คาวัสดุอุปกรณหรือ
คาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวา หนวยงาน ควรให
ความสําคัญ กับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ 
หนวยงานตนเองได 
    (๔) ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 9๒.๔๓ เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่
เก่ียวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชน
ตางๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ เห็นไดวา บุคลากรภายในหนวยงานมีความเชื่อมั่น 
ตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงานในระดับที่ดี จึงควรพัฒนาใหดีข้ึนตอไป   
      (5) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 9๔.๖๔ เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือ ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการ
ปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ 
เจาหนาที่และกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน  
 

/เพ่ือใหเกิด… 



-๖- 
 

เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือ ผูมา
ติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย 
    4. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
     ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ จากรายงานผลประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ โดย
มีรายละเอียดวา หนวยงานของไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 จํานวน 95.24 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการ
ประเมินระดับ AA หมายถึง หนวยงานสามารถดําเนินการไดครบถวนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน 
ITA โดยสามารถบรรลุความสําเร็จในการเปนหนวยงานตนแบบดานคุณธรรมและความโปรงใสใหแกหนวยงาน
อ่ืนๆ ได ทั้งนี้ อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดที่จําเปนตองใหความสําคัญในการกํากับดูแล หรือสงเสริมการ
ทํางานอีกเพียงเล็กนอยเพ่ือยกระดับคุณภาพในการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน คาดหมายไดวา หากหนวยงานยังมีกลไก
การพัฒนาอยางตอเนื่อง หนวยงานจะสามารถสรางผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานที่นํามาสูความเชื่อม่ันศรัทธา 
และสรางความไววางใจแกสาธารณชนไดมากยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปดเผย หรือ
บริหารจัดการใหดียิ่งข้ึน ไดแก 
    - แสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใชบังคับในหนวยงานในปที่รับ
การประเมิน อยางนอยประกอบดวยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร   การ
พัฒนาบุคลากร  การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ  
    - แกไขปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานอยางจริงจัง 
     - สงเสริมการประชาสัมพันธและใหขอมูลเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของ
หนวยงานของทานมากขึ้น 
     - สงเสริมการใหความรูเก่ียวกับแนวปฏิบัติของหนวยงานของทานในการใชทรัพยสินของ
ราชการท่ีถูกตอง 
     - พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผูเขารับ การฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให
ทุนการศกึษา อยางเปนธรรม 
     - เพ่ิมการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ ไป
ใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน 
     - เพ่ิมมาตรการกํากับดูแลและตรวจสอบ การใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการ
นําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง 
     - สรางชองทางการรองเรียน การติดตามผลการรองเรียน และสรางความมั่นใจในการจัดการ
การทุจริต ตลอดจนปกปองผูกระทําการรองเรียน โดยหากพบการทุจริตในหนวยงาน 
     - สงเสริมใหหนวยงานของทาน เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ โดยเพ่ิมการใหสอบถาม ทักทวง รองเรียน 
     - เพิ่มการกํากับติดตาม ถามีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หนวยงานของทาน ตองมีการขออนุญาตอยางถูกตอง 
     - สงเสริมใหมีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ไป
ปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
 
 

/๕. แนวทาง... 



-๗- 
 

    ๕. แนวทางการนําผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะใหไปสูการขับเคลื่อนการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น 
  

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรับผดิชอบ หมายเหตุ 
1. ใหความรู เกี่ ยว กับการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน 

ฝกอบรมหรือประชุมพนักงานหนวยงาน
เพ่ือใหความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

สํานักปลัด  

2. ใหความรูเรื่องการประเมิน 
คุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ 

รณรงคใหความรูเรื่องการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ผานสื่อสังคมออนไลนหรือ
สื่อสารสนเทศของหนวยงาน 

สํานักปลัด  

3. ก า ร เ ป ด เ ผ ย ข อ มู ล 
ขอเท็จจริงแกผูมาใชบริการ
อยางถูกตองตรงไปตรงมา 
และมีแนวทางในการใหผูมา
ติดตออยางโปรงใส 

จัดทําประกาศไมเรียกรองประโยชนอ่ืนใดใน
การปฏิบัติหนาท่ี และมีการจัดทําประกาศไม
เรียกรับผลประโยชนหรือทรัพยสินใด ๆ 

สํานักปลัด  

4. เปดโอกาสใหผูรับบริการ 
หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามา
มีสวนรวมในการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

ประชาสัมพันธชองทางการรองเรียน การให 
ขอเสนอแนะเพ่ือใหบุคลากรและสาธารณชน 
รับทราบ 

สํานักปลัด  

5. มีการมอบหมายงาน การ 
ป ฏิ บั ติ ง า น  ร ว ม ถึ ง ก า ร
ประเมินผล 
การปฏิบั ติ ง านตามระดับ
คุณภาพ 
ของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

1. สรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับเกณฑการ 
ประเมินและการทํางาน 
2. ผูบริหารเนนย้ําในที่ประชุมเรื่องความเปน
ธรรมในการประเมิน เพ่ือเพิ่มความตระหนัก
ใหกับหัวหนางาน 

สํานักปลัด/
ทุกกอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/มาตรการ... 



-๘- 
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      จากการประชุมรวมกันระหวางคณะผูบริหารและเจาหนาที่เพ่ือรวมกําหนดมาตรการในการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์ซึ่งไดมีการบรรจุไวในแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต ๒๕๖๕ ดังนี ้

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑. มาตรการ 
“ยกระดับคุณภาพ
การบริการ
ประชาชน” 

1. จัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
แสดงขอมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับหลัก
เกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา  
คาใชจาย เอกสาร หรือหลักฐานที่
ใชประกอบคําขอ สถานที่ให
บริการ  
2. ประชาสัมพันธคูมือสําหรับ
บริการประชาชน ใหประชาชน
ทราบเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ 
ขั้นตอนดําเนินการ 
3. จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ 
ตามความจําเปนและเหมาะสม 
๔. การใชระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
โปรงใส และไดมาตรฐาน 
7. จัดทําแบบประเมินผลความพึง
พอใจของผูมาขอรับบริการ 

ทุกสํานัก/
กอง 

๑ ต.ค.๖๔ - 
๓๐ ก.ย.๖๕ 

   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผูรับบริการ 

๒. มาตรการ  
“จัดทําขอตกลง
การปฏิบัติ
ราชการ” 

1. จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติ
ราชการของทุกสวนราชการ
ภายในองคการบริหารสวนตําบล 
ระหวางหัวหนาสวนราชการกับ
ผูบริหาร ที่มีการปฏิบัติราชการ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
2. รายงานผลการดําเนินงาน
ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ของทุกสวนราชการเสนอผูบริหาร
ทราบ 
3. ประชาสัมพันธพรอมแจงให
ทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

ทุกสํานัก/
กอง 

๑ ต.ค.๖๔ - 
๓๐ ก.ย.๖๕ 

มีการจัดทําขอตก
ลงการปฏิบัติ
ราชการ และ
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม ข
อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของ  
ทุกสวนราชการ
ภายในองคการ
บริหารสวนตําบล 



-๙- 
มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

๓. มาตรการ  
“ใหความรวมมือ
กับหนวย
ตรวจสอบที่ได
ดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่  
เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของ
องคการบริหาร
สวนตําบลสุข
สวัสดิ์” 

1. ทุกสานัก/กอง ใหความรวมมือ
กับหนวยตรวจสอบ จากหนวย
ภาครัฐและองคกรอิสระ ที่ได
ดําเนินการตามอํานาจหนาทีเ่พ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
2. ปฏิบัติตามขอทักทวง ของ
หนวยตรวจสอบ ตามระเบียบ 
กฎหมายภายในกําหนด 

ทุกสํานัก/
กอง 

๑ ต.ค.๖๔ - 
๓๐ ก.ย.๖๕ 

-ไดรับความรวม
มือในการ
ตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคการ
บริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ์ จาก
หนวยงานภาครัฐ 
และองคกรอิสระ 

๔. มาตรการ 
“ดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องรอง
เรียน กรณีมี
บุคคลภายนอก 
หรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่  
 ขององคการ
บริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ์ วาทุจริต
และปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ” 

1. กําหนดชองทางการรองเรียน 
แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาชองทางการรองเรียนให
งาย สะดวกและวิธีการคุมครองผู
ใหขอมูล  
2. ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ
และแนวทางในการพิจารณา
เรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองค
ประกอบความผิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบหรือไม 
3. แตงตั้งคณะกรรมการสอบข
อเท็จจริง หรือสอบสวนทางวินัย 
กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่โดย มิ
ชอบ 
5. ติดตาม ตรวจสอบ ผูกระทํา
ผิด ของเจาหนาที่โดยเจตนา
ทุจริต และประพฤติมิชอบโดยให
ประชาชน มีสวนรวมในการแจ
งเบาะแสในเว็บไซต Webbourd) 
6. แจงผลการพิจารณาใหผูรอง
เรียนทราบผลและความคบืหนา
ของการดาเนินการภายใน15วนั 

สํานักปลัด ๑ ต.ค.๖๔ - 
๓๐ ก.ย.๖๕ 

1. เรื่องรองเรียน
ของเจาหนาที่ท่ีมี
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ลดลง 
2. ภาคประชาชน
มีบทบาทในการ
เฝาระวัง และ
ติดตาม ตรวจสอบ
การทํางานของเจ
าหนาที่ 

 



 
-๑๐- 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

๕. มาตรการ 
“เผยแพรขอมูลข
าวสารที่สําคัญ
และหลากหลาย” 

1. จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภท 
ตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งใน
และนอกพื้นที่ ไดแก 
- แผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวด
ราคา สัญญาซื้อขาย และสัญญา
จาง 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมสภาทองถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป 
2. สํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมาใชบริการศูนยข
อมูลขาวสาร 

สํานักปลัด ๑ ต.ค.๖๔ - 
๓๐ ก.ย.๖๕ 

1. จํานวนขอมูล
ขาวสารที่ไดรับ
การเผยแพร 
2. ประชาชนได
รับรูขอมูลขาวสาร
ที่สําคัญของทาง
ราชการ 
3. ประชาชนมี
โอกาสได
ตรวจสอบการ
บริหารงานของ
องคการบริหาร
สวนตําบล ทําให
ลดการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ มี
ความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน 

๖. มาตรการ 
“จัดใหมีชองทางท่ี
ประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารของ
องคการบริหาร
สวนตําบลสุข
สวัสดิ์” 

จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่เปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน ไดแก 
- บอรดหนาที่ทําการ อบต.สุข
สวัสดิ์ และตามหมูบาน 
- ศูนยขอมูลขาวสารของ อบต.สุข
สวัสดิ์ มีเจาหนาที่ใหบริการ
ประจําและใหประชาชนสืบคนได
เอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงาน
ประจําป 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บ
บอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 ๑ ต.ค.๖๔ - 
๓๐ ก.ย.๖๕ 

1. จํานวนชอง
ทางในการเผย
แพรขอมูลขาวสา
รของหนวยงาน 
2. ประชาชนได
รับรูขอมูลขาวสาร
ที่สําคัญของทาง
ราชการ 

 



 
-๑๑- 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

๗. มาตรการ 
“กําหนดข้ันตอน/
กระบวนการเรื่อง
รองทุกข/รองเรียน
องคการบริหาร
สวนตําบลสุข
สวัสดิ์” 

จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และ
ชองทางในการรับเรื่องรองทุกข/
รองเรียน/รองเรียนการจัดซื้อ - 
จัดจาง และการแจงเบาะแสการ
ทุจริต ดังนี ้
- ตูรับฟงความคิดเห็นติดตั้งไวณ 
หนาที่ทําการ อบต.สุขสวัสดิ ์
- ผานเว็บไซตองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์
(www.suksawad.go.th) หัวขอ 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรอง
เรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ/คูมือการรองเรียน/รองทุกข 
- ผานทางเว็บไซตองคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์( 
www.suksawad.go.th) หัวขอ 
รับเรื่องรองเรียน 
- ผาน facebook องคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

สํานักปลัด ๑ ต.ค.๖๔ - 
๓๐ ก.ย.๖๕ 

ประชาชนได
รับทราบขั้นตอน 
กระบวนการ และ
แสดงความ
คิดเห็นผานชอง
ทางในการรับ
เรื่องรอง ทุกข/ 
รองเรียน/รอง
เรียนการจัดซื้อ - 
จัดจาง และเรื่อง
ทุจริต 

๘. มาตรการ  
“สงเสริมสมาชิก
สภาทองถ่ินใหมี
บทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ
ายบริหาร” 

1. จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวของ เพ่ือใหสมาชิกสภา องค
การบริหารสวนตําบล ใชสําหรับ
การประชุมสภาองคการบริหารส
วนตําบล 
2. การใหความรูแกสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เก่ียว
กับขอบังคบัการประชุมสภาทอง
ถิ่น และ การตั้งกระทูถาม ผู
บริหารทองถิ่นเก่ียวกับขอเท็จจริง
หรือนโยบายอันเก่ียวกับงานใน
หนาที่ของผูบริหารทองถ่ิน 
 

สํานักปลัด ๑ ต.ค.๖๔ - 
๓๐ ก.ย.๖๕ 

1. สมาชิกสภาท
องถ่ินเขาใจ
บทบาทหนาที่ 
และรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ
ายบริหาร 
2. การ
ปฏิบัติงานตางๆ มี
ความโปรงใส 
ตรวจสอบได  

 
 
 
 



 
-๑๒- 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

๙. มาตรการ  
“การสงเสริมและ
พัฒนาเครือขาย
ดานการปองกัน
การทุจริต” 

1. เผยแพรประชาสัมพันธ
หลักการแนวความคิดเก่ียวกับ
การตอตานการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบผานทาง  
เวทีประชาคม ปายประชาสัมพันธ
หนาที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ และทางเว็บไซต
องคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ ์www.suksawad.go.th 
2. แตงตั้งตัวแทน ชุมชน (หมู
บาน) ภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถานศึกษา ภาคประชาสังคม 
และประชาชน รวมเปน
เครือขายดานการปองกันการ
ทุจริตองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ์ 
3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับ
การแตงตั้งมีสวนรวมในการ
บริหารราชการของ องคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์ใน
การรวมคดิ รวมพิจารณา รวม
ตัดสินใจ รวมทํา และรวม
รับผิดชอบ รวมตรวจสอบ เพ่ือ
ปองกันการทุจริต 
4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกใหกับเครือขายใน
การรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 

สํานักปลัด ๑ ต.ค.๖๔ - 
๓๐ ก.ย.๖๕ 

1. ประชาชนได
รับทราบหลักการ
แนวความคิด
เก่ียวกับการต
อตานการทุจริต 
และประพฤติมิ
ชอบ 
2. เกิดแกนนํา
แนวรวมและ
เครือขายในการ
รักษาผลประโยชน
ขององคการ
บริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ์ 
3. ทุกภาคสวนมี
ความรูกอใหเกิด
จิตสํานึกและ
ตระหนัก
เก่ียวกับปญหา
การทุจริต 
4. เกิดความรวม
มือรวมใจในการ
ปองกันการทุจริต
ในพ้ืนที่องคการ
บริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ์ 

 


