
รายงานการวิเคราะห์ผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิการของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ ์    จงัหวัดชยัภูมิ 

 
ค าน า 

 



  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนานาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความตะหนัก
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :  ITA )    
  
  การประเมิน  ITA  เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและมีการ
ขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามล าดับ  ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 23 มกราคม  
2561  เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2564  โดยใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 – 2580)ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 
คะแนนขึ้นไป  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
  ดังนั้น  เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองเพ่ือเป็นการยกระดับการด าเนินงานในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน  ให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล  
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ 
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใส
ในการเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”ปัจจุบันการ ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของ ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการ ยกระดับให้เป็นการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น“มาตรการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ การประเมินได้รับทราบผล
การประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานได้
อย่างเหมาะสม 

2.กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564  ประกอบด้วย 10  ตัวชี้วัด  โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3
เครื่องมือ  โดยสรุปดังนี้ 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 30 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การการใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) 

ตัวช้ีวัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน ร้อยละ 30 
ตัวช้ีวัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวช้ีวัดที่ 8  การปรับปรุงระบบท างาน 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ร้อยละ 40 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   
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 การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA  ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับ
ผลการประเมินโดยจ าแนกออกเป็น  7  ระดับ 
 

คะแนน ระดับ 
95. -  1.00 AA 

58.00 -  94.99 A 
75.00 - 84.99 B 
65.00 -  74.99 C 
55.00  -  64.99 D 
50.00  -  54.99 E 

0  -  49.99 F 
 
 
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 1  การปฏิบตัิหน้าที ่ 90.42 

ตัวช้ีวัดที่ 2  การแก้ไขปญัหาการทุจริต 81.33 

ตัวช้ีวัดที่ 3  การใช้อ านาจ 83.74 

ตัวช้ีวัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 77.83 

ตัวช้ีวัดที่ 5  การใช้งบประมาณ 81.56 

แบบวัดการรับรู้ของผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  

ตัวช้ีวัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน 92.23 

ตัวช้ีวัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.74 

ตัวช้ีวัดที่ 8  การปรับปรุงระบบท างาน 85.78 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  

ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล 45.49 

ตัวช้ีวัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 18.75 

คะแนนเฉลี่ย 64.42 

ระดับผลการประเมิน D 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 

1.การวิเคราะห์ข้อมูล 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
โพนทองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยภาพรวมได้คะแนน 64.42  อยู่ในระดับ D ผลการประเมินจ าแนกตาม
ตัวชี้วัด  พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  คือตัวชีวัดที่  7  การปฏิบัติหน้าที่  คะแนน 92.23  รองลงมา คือ
ตัวชี้วัดที่  1 การปฏิบัติหน้าที่ คะแนน  90.41  ส่วนตัวชี้วดัที่มีคะแนนต่ าสุด  คือแบบวัด OIT  ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต  คะแนน 18.75  และตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล 

2.ข้อบกพร่อง  และข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุง 

  2.1  แบบวัดการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (  Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT)  เป็นการประเมินตามแบบส ารวจความเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  บ่งชี้ให้เห็นว่า
หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส่วนใหญ่มีความเชื่อและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปราบการ
ทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  โดยสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องและมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับท่ีต้องปรับปรุง  มีรายละเอียดดังนี้ 
  (1)  ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.83  เป็น
คะแนนจากการประเมินบุคลากรในหน่วยงาน  มีการเอาทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของส่วนตัว  หรือน าไปให้
กลุ่มหรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด  ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน  บุคลากรใน
ในหน่วยงานของท่านมีการอนุญาตอย่างถูกต้อง  บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนมีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ 
โดยไม่ได้อนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงาน  การรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการมีการก ากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวกลุ่มหรือพวก
พ้อง 
  การพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข 
  หน่วยงานควรจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการยืมหรือใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  เพ่ือสร้าง
การรับรู้ถึงข้อระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและการบ ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ  รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตการขอยืมเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงกัน 
  2.2 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency  
Assessment  : OIT)  เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน  เพ่ือให้ประชาชนสามาถ
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  โดยสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องและมีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
  (1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 18.75  เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2  ประเด็น  คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  และเผยปฏิบัติการป้องกัน
การทุจรติ (2)  มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน 
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การทุจริต  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
  (2) ตัวชีวั้ดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 45.49  เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่างๆของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 5  ประเด็น  คือ (1)  ข้อมูลพื้นฐาน  ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐาน  ข่าวประชาสัมพันธ์  การ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2) การบริหารงาน  ได้แก่  แผนด าเนินงาน  การปฏิบัติงาน  การให้บริการ (3) การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การด าเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5) การส่งเสริมความโป่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
  การพัฒนาหรือแก้ไขตัวชี้วัดที่ 9 -10 
  1. มอบหมายให้เจาหน้าที่รับผิดชอบแต่ละงานด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลงานบริการต่างๆบนเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
  2. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
  3. ด าเนินการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ครอบคลุม
ครบถ้วนทุกประเด็นของแต่ละหน่วยงาน 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระโพนทอง 
 จากเป้าหมาย  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจ าปี 2564  ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80  จะต้องมีผลคะแนน 85  คะแนนขึ้นไป  
ภายใน 2565  พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จาก 3  แบบวัด  
คือ  แบบวัดการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IT)  แบบวัดการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
และแบบตรวจการปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  จ านวนทั้งสิ้น  10 ตัวชี้วัด  มีเพียง 4  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนได้ 85 
คะแนนขึ้นไป  ส่วนตัวชี้วัดอ่ืนๆ  ไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย  จึงมีข้อเสนอแนะ  เพ่ือการปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป  ดังต่อไปนี้ 
  3.1  แบบวัดการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (  Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การใช้จ่ายงบประมาณและ
ทรัพย์สินของราชการ  โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เก่ียวข้องรวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  จึงควร
ด าเนินการดังนี้ 
  1. การปฏิบัติหน้าที่จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอน  ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการได้โดยง่าย  สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล  รวมทั้งก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจาณาให้คุณ ให้โทษ  ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 
  2. การใช้งบประมาณ  จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ  รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน  
ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 
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  3. การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล  จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน (Job 
description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย  รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  สร้าง
การก าหับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม – คืน  และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 
  5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมมี
จิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มความสามารถ  โดยจัดท า  มาตรการการป้องกันและมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย  รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 
  3.2  ผลการปะเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity and 
Transparency  Assessment  :  EIT)  เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการ  
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ  จึงควรด าเนินการดังนี้ 
  1. คุณภาพการด าเนินงาน  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและข้ันตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ
อย่างทั่วถึง  และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
  2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล  และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจน  และต่อเนื่อง 
  3. การปรับปรุงระบบการท างาน  สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อ
ร่วมกับทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  และส่งเสริมให้ผู้รับบริการ  และประชาชนทั่วไป
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวก 
  3.3  ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open  Data Integrity and 
Transparency  Assessment  :  OIT)  เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ  ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่
สาธารณะ  บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง  และแสดงเจตนารมณ์ในการป้อง
ปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม  จึงควรด าเนินการดังนี้ 
  1. การเปิดเผยข้อมูลเน้นเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วยข้อมูลด้านการ
บริหารงาทั่วไป  งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล  รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์  และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  และการให้บริการผ่านระบบ E-
Service  โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ายทุกช่วงเวลา ทั้งนี้  ต้อง
เป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 
  2.ปกป้องการทุจริต  จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติ
ตามาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ที่ส าคัญต้องมีการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสาร
ผ่านทางเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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 4. แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  ไปสู่การปฏิบัติในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 จากผลการวิเคราะห์การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระโพนทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ข้างต้น  เพ่ือเป็นการพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินฯ
ให้ดียิ่งขึ้น  ควรปฏิบัติตามแนวทางดังนี้ 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับดูแล 
(1)ควรมีการแต่งตั้งคณะท างานในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

แต่งตั้งคณะท างานและให้ความรู้เรื่อง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระโพนทอง 

ส านักปลัด รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผลการ
ด าเนินงาน
ภายในเดือน 
มีนาคม 2565 (2) ผู้บริหารของหน่วยงานควรแสดง

นโยบายเจตจ านงว่าควรมีการก าหนด
นโยบาย มาตรการแผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใสให้ครอบคลุมตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในแต่ละด้าน 

ผู้บริหารหน่วยงานควรแสดงนโยบาย
เจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มีการก าหนดนโยบาย
มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/
กิจกรรม  เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสให้ครอบคลุม
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสให้ครอบคลุมตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในแต่ละด้านทั้งต่อเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานโดยชี้แจงให้รับทราบจากการ
ประชุมเดือน 

ส านักปลัด 

(3) การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

1.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มี
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างสุจริตและ
เที่ยงธรรม 
2.อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
บุคลากรในหน่วยงาน 

ส านักปลัด  

(4) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 1. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับ
สถานการณ์และความพร้อมของ
บุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน 
2.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนว
ทางการปะเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ส านักปลัด  



 
 

 
 
 
 
 


