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                                                     คํานํา 

การประเม ินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity (and 
Transparency Assessment-ITA)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  มีเจตนารมณ์  มุ่งหวังให้ หน่วยงาน
ภาครัฐ   กลุ่มเป้าหมายได้ รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และนําข้อมูลผลการ
ประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะ  ไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหน่วยงานได้อย ่าง
เหมาะสม  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายาม  ของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสะท้อน  ถึงความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  Good ( Governance)  ให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากลรายงาน การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐฉบับน้ี ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด  ได้แก่  1) การปฏิบัติหน้าที่        2) การใช้
งบประมาณ 3) การใช้อํานาจ  4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  5) การแก้ไขปัญหาการ ทุจริต       6) คุณภาพ
การดําเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  8) การปรับปรุงระบบการทํางาน  9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) 
การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน   (Internal)   การรับรู้ของผู้ รับ
บริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกExternal)   (และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของ  หน่วยงาน Open (Data)  ซึ่งผลคะแนนคร้ังน้ีจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการ ประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม  และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค รัฐในการ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมา  
ภิบาล และ ประการสําคัญ  คือ  ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะ
สามารถ  สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้  กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perception Index: CPI)  ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้น  ต่อ 
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1.  หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สํานักงาน ป.ป.ช.)  ได้พัฒนา 
เคร่ืองมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต   และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ 
หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  “ โดยใช้ ชื่อว่าการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity( and Transparency Assessment: ITA)” ปัจจุบัน  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกําหนดเป็นกลย ุทธ          
ที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือ เป็นการยกระดับให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน  ภาครัฐให้เป็น  “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดําเนินการ โดย มุ่งหวังให้หน่วยงาน  ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้
รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ ยกระดับหน่วยงานใน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานได้ อย่างเหมาะสม 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 
อําเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อําเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมได้ คะแนนเท่ากับร้อยละ 55.49 คะแนน  ซึ่ง
ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานระดับ D 
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คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจําแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 
อําเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 
 

ตัวชี้วัดการประเมิน ITA ข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)  
1.การปฏิบัติหน้าที่                   97.43 
2.การแก้ไขปัญหาการทุจริต        94.04   
3.การใช้งบประมาณ                 91.74    
4.การใช้อำนาจ                       86.16 
5.การใช้ทรัพย์สินของราชการ      80.02 
 

ผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงใน
เรื่องการใช้ทรัพย์สินทางราชการ พบว่า บุคลากร
ไม่ทราบถึงขั้นตอนการขอใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
และไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดย
ทั่วถึง  

แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  

6.ประสิทธิภาพการสื่อสาร           96.86 
7.คุณภาพการดำเนินงาน            95.88 
8.การปรับปรุงการทำงาน           92.52 
 

ผลคะแนน EIT พบว่าควรต้องปรับปรุงการทำงาน
เพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน และพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นและทำการ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานอยู่เสมอ 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT  

9.การเปิดเผยข้อมูล                0 
10.การป้องกันการทุจริต          0 

ผลคะแนน OIT พบว่า ขอ้ O1 - O43 URL/Web 
เข้าไม่ได้ เน่ืองจากหน่วยงานเปลี่ยนบริษัทใหม่ใน
การทำ Website บริษัทดำเนินการให้ไม่ทัน 
เสนอแนะเพิ่มเติมในการเปลี่ยนบริษัทในการจัดทำ 
Website ควรติดต่อบริษัทในการจัดทำต้ังแต่ต้นปี
ก่อนที่จะมีการตรวจประเมิน เน่ืองจากบริษัทต้อง
ใช้เวลาในการจัดทำ  

 

 

 

 

 

 



              ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ 2565  

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ 

1.การพัฒนา
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

การส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำเสมอ และทำ
การประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการบริการ 

สำนักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองสวัสดิการฯ 
 
 
 
 

มค-มี.ค. 
2565 
 
 
 
 
มค-มี.ค. 
2565 
 
 
 
 

1.จัดทำคำสั่งคณะทำงาน ITA 
2565 โดยมอบหมายให้         
นายภาณุมาศ  มาสี รวบรวม
คู่มือการให้บริการประชาชน
และนำเข้าข้อมูลทางเวปไซด์
และสื่อโซเชียล อบต.ทุ่งท่าช้าง 
2.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรม ตาม
หลักสูตรต่างที่ๆที่กรมหรือ
สถาบันจัดฝึกอบรม  
 

2.การปรับปรุง
ระบบการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นหรือ
ให้คำแนะนำในการ
ปรับปรุงพัฒนา
ระบบการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่โดย
เน้นที่การบริการ
เป็นหลัก 

สำนักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองสวัสดิการฯ 
 
 
 
 
 
 

มค-มี.ค. 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 กพ. 
2565 
 
 
 
 

1.จัดทำคำสั่งคณะทำงาน ITA 
2565 โดยมอบหมายให้         
นางสาวนฤมล  สีภูมิ 
ทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆที่เกิดขึ้น รวมถึงการเตือน
ภัยเหตุไฟไหม้น้ำท่วม เพื่อให้
ทันต่อเหตุการเสมอ และเป็น
ผู้ตอบข้อซักถามเบื้องต้น เช่น 
การแจ้งเหตุต่างๆ 
2. พ.อ.อ.สรัล  ตระกูลคล้อยดี
จัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อ
เปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของชุมชุน 

3.มีแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินทาง
ราชการที่ถูกต้อง 
 
 

จัดทำคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติการใช้
ทรัพย์สินทาง
ราชการ  
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 

15 มี.ค 2565 
 
 
 

1.นางสาวจิราภรณ์ ทองดี
จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการและประชุมชี้แจงให้
พนักงานทราบ ในการประชุม
ประจำเดือนของพนักงาน ใน
วันที่ 15 มีนาคม 2565 
 



 
4.ให้ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
 
 
 
5.จัดประชุม
พนักงานเพื่อชี้แจง
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 
รณรงค์ให้ความรู้
เรื่องการประเมิน
ความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
 
 
จัดประชุม
ประจำเดือน
พนักงานเพื่อชี้แจง
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
รวมถึงผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาศ 

 
สำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองสวัสดิการฯ 
 

 
ม.ค-ก.ย. 
2565 
 
 
 
 
 
15 มี.ค. 
2565 

 
จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตทำการณรงค์
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้
ความเข้าใจสร้างขวัญกำลังใจใน
องค์กร วันที่ 21 มีนาคม 
2564 
 
จัดประชุมประจำเดือนพนักงาน
เพื่อชี้แจงแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ รวมถึงผลการใช้
จ่ายงบประมาณรายไตรมาศ  
 

 

 


