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องคการบริหารสวนตำบลสนวน 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

********************* 
 หลักการประเมิน 
 แนวคิด “Open to  Transparency” ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก 
“เปด” 2 ประการ คือ “เปดเผยขอมูล” ของหนวยงานภาครัฐเพื่อใหสาธารณชนไดทราบและสามารถ
ตรวจสอบการดำเนินงานได และ “เปดโอกาส” ใหผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานภาครัฐ ทั้งเจาหนาที่ภายใน
หนวยงานและประชาชนผูรบับริการหรือติดตอกับหนวยงานภาครัฐไดเขามามีสวนรวมประเมินหรือแสดงความ
คิดเห็นตอหนวยงานภาครัฐผานการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปด” ทั้ง 2 ประการขางตนนั้นจะชวยสงเสริม                     
ใหหนวยงานภาครฐัมีความโปรงใสและนำไปสูการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคสวน 
 ทั ้งนี ้  การประเมิน ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไมไดมุ งเนนใหหนวยงานที ่เข ารับ                   
การประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อใหไดรับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเทานั้น  แตมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดมี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและความโปรงใสเพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ                       
มีการดำเนินงานที่มุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสวนรวมเปนสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ สงผลใหหนวยงานภาครัฐบรรลุตามเปาหมาย มีผลการประเมินผาน
เกณฑ (58 คะแนนขึ้นไป) ไมนอยกวารอยละ 80 ตามที่กำหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นที่ 21 การตอตานการทจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ตอไป 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมินประกอบดวย 3 เครื่องมือ ดังน้ี 
 1. แบบว ัดการรับร ู ของผู ม ีส วนได ส วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 
  เปนแบบวัดที่ใหผูตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน โดยเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอ
หนวยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ตัวชี้วัดการใชอำนาจ 
ตัวชี้วัดการใชทรพัยสินของราชการ และตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต 
 2. แบบว ัดการรับร ู ของผู ม ีส วนไดส วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 
 เปนแบบวัดที่ใหผูตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรูของตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูล
จากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มีตอ
หนวยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรบัปรุงระบบการทำงาน 
 3. แบบตรวจการเปดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 เปนแบบวัดที่ใหผูตอบเลือกตอบมีหรือไมมีการเปดเผยขอมูล พรอมทั้งระบุURL เพื่อเชื่อมโยงไปสูแหลงท่ี
อยูของการเปดเผยขอมูล และระบุคำอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคำตอบโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเก็บขอมูลจากเว็บไซต
ของหนวยงาน โดยเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงานเพื่อใหประชาชนสามารถ
เขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของหนวยงานได ใน 2 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล(ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด
ยอย ไดแก ขอมูลพื้นฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ                
การสงเสริมความโปรงใส) และตัวชี้วดัการปองกันการทุจริต (ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย ไดแกการดำเนินการเพ่ือ
ปองกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจรติ) 
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 หลักเกณฑการประเมินผล 
 1. การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้ 

 
 2. คะแนนและระดับผลการประเมนิ 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ คาคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ
ประเมนิ (Rating Score) โดยจำแนกออกเปน 7 ระดับ ดังนี้ 

 
 
 3. ผลการประเมินตามเปาหมาย 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที ่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ                    
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแมบทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ไดกำหนดคาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดใหหนวยงานภาครัฐท่ีมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑ (85 คะแนน) มีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 80  
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ องคการบริหารสวนตำบลสนวน 

 คะแนนภาพรวมหนวยงาน องคการบริหารสวนตำบลสนวน : 76.73 คะแนน ระดับผลการ
ประเมิน: B 
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การเปรียบเทียบแนวโนม รายปงบประมาณ 2562 -2564 

 
 

 
เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบรายป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 พบวา 

- ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คะแนนภาพรวมหนวยงาน : 42.96 
- ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คะแนนภาพรวมหนวยงาน : 52.21 
- ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คะแนนภาพรวมหนวยงาน : 76.73 

ผลคะแนนภาพรวมหนวยงานในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานมีแนวโนมที่
เพ่ิมขึ้น 
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ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ (จากคณะผูประเมินผานระบบ ITA) 
หนวยงานของทานไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564 จำนวน 76.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการ
ประเมนิระดับ B หมายถึง หนวยงานสามารถดำเนินการสอดคลองตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA  
เปนสวนใหญ โดยมีบางประเด็นที่จำเปนวางแผนพัฒนา และปรับปรุงประมาณราวรอยละ 15-25 ของตัวชี้วัด
หรือขอคำถามทั้งหมด ทั้งนี้ หนวยงานพึงพิจารณาประเด็นยอยที่ยังคงเปนปญหา โดยหากมีการวางแผนแกไข
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง คาดหมายไดวาหนวยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและ
ความโปรงใสไดอยางมีสัมฤทธิผล นอกจากนี้ การสงเสริมกลไกการทำงานที่เปดเผยจะสามารถสรางความ
เชื่อมั่นศรัทธาในมุมมองของสาธารณชนไดมากยิ่งขึ้นในปตอๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปดเผย หรือ
บริหารจัดการใหดีย่ิงข้ึน ไดแก 
- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน โดยมีขอมูล
รายละเอียดการนำมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม และเปนการดำเนินการในปที่รับการประเมิน 
- แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐของปที่
ผานมา โดยมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห ยกตัวอยางเชน ประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตอง
แกไขโดยเรงดวนที่มีความสอดคลองกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น แนวทางการนำผล
การวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน และมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใส ภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะหผลการประเมินฯ  
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหนวยงานที่แสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ของ
หนวยงานมีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริตอยางชัดเจน / เปนการดำเนินการในปที่รับ
การประเมนิ 
- แสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียังใชบังคับในหนวยงานในปที่รับการประเมิน อยาง
นอยประกอบดวยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร   การพัฒนาบุคลากร  การ
ใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกาลังใจ  
- แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำป โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียความกาวหนา 
ยกตัวอยางเชน ความกาวหนาการดำเนินการแตละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ใชดำเนินงาน 
เปนตน และเปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดอืนแรกของปท่ีประเมิน 
- สงเสริมการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจนมากขึ้น 
- สงเสริมการเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่เขาถึงงาย ไมซับซอน และเพิ่มชองทางที่หลากหลายมากขึ้น 
- เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดขีึ้น 
- ปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการใหมีความโปรงใสมากขึ้น 
- เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการใหดีข้ึน 
- เพ่ิมกลไกการปรบัปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน 
- กำกับติดตามการทำงานของเจาหนาที่ของหนวยงานวามีการติดตอ ปฏิบัติงาน และใหบริการแกประชาชน
เปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 
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 1. การวิเคราะหผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ องคการบริหารสวนตำบลสนวน 
 จากเปาหมาย “การประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครฐั (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564”กำหนดใหหนวยงานที่เขารับการประเมินรอยละ 80 จะตอง
มีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไปเมื่อวิเคราะขอมูลในแตละตัวชี้วัดแลว แสดงถึงขอบกพรองหรือจุดที่ตองแกไข
โดยเรงดวนและประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ ้น เพื ่อเปนแนวทางการนำผลวิเคราะหไปสูแนวปฏิบัติของ
หนวยงาน 
  1) องคการบริหารสวนตำบลสนวน ไดรับผลการประเมินอยูในระดับ B (76.73 คะแนน) ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ไดรับผลการประเมินอยูในระดับ E (52.21 คะแนน) คิดเปนรอยละ 
46.96 (24.52 คะแนน) 
  2) สรุปผลการประเมินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 
2563) ดังนี้ 

เครื่องมือ ตัวชี้วัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 

IIT 
 

1. การปฏิบัติหนาที่ 88.64 93.20 เพ่ิมขึ้น 
2. การใชงบประมาณ 76.42 87.54 เพ่ิมขึ้น 
3. การใชอำนาจ 82.39 88.80 เพ่ิมขึ้น 
4. การใชทรัพยสินของราชการ 76.06 84.31 เพ่ิมขึ้น 
5. การแกไขปญหาการทุจริต 77.11 86.88 เพ่ิมขึ้น 

EIT 
 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 79.42 76.12 ลดลง 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 73.18 79.90 เพ่ิมขึ้น 
8. การปรับปรุงการทำงาน 70.31 74.25 เพ่ิมข้ึน 

OIT 
9. การเปดเผยขอมูล 29.40 92.50 เพ่ิมข้ึน 
10. การปองกันการทุจริต 0.00 43.75 เพ่ิมขึ้น 

 คะแนนเฉลี่ย 52.21 76.73  
 ระดับการประเมิน E B  

 
 3) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ไดรับผลการประเมินมากที่สุด ไดรับคะแนน 93.20 คะแนน 
  3.1 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ 

 4) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ไดรับผลการประเมินเพ่ิมขึ้น และไดรบัคะแนนมากกวา 80 คะแนน คือ 
  4.1 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ 
  4.2 ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ 
  4.3 ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ 
  4.4 ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ 
  4.5 ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต 
  4.6 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 

 5) จุดออน : ตัวชี้วัดที่ไดรบัผลการประเมินเพ่ิมขึ้น แตมีคาคะแนนนอยกวา 80 คะแนน คือ  
  4.1 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  4.2 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรงุการทำงาน 
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  4.3 ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 

 6) จุดออน : ตัวชี้วัดที่ไดรบัผลการประเมินลดลง คือ  
  6.1 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 

 2. ประเด็นท่ีควรพฒันาใหดีข้ึน 

  ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสิน
ของราชการ 
 

1 .  I21  ถ  า ต  อ ง ม ี ก า ร ข อยื ม
ทร ัพย  ส ิ น ของร าชการ  ไป ใช
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน
ของทาน มีการขออน ุญาตอยาง
ถูกตอง มากนอยเพียงใด 
2. I23 ท านร ู  แนวปฏ ิบ ัต ิของ
หนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใช
ทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มาก
นอยเพียงใด 
3. I24 หนวยงานของทาน มีการ
กำกับดูแลและตรวจสอบการใช
ทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกัน
ไม  ให ม ี การนำไปใช ประโยชน
สวนตัว กลุ ม หรือพวกพอง มาก
นอยเพียงใด 
 
*มีผลคะแนนการประเมินต่ำกวา 
85 คะแนนท ั ้ งสามห ัวข  อการ
ประเมนิ 

1. จ ัดทำคู ม ือแนวปฏิบัต ิการยืม
ทรัพยสินของราชการ และแจงเวียน
ใหเจาหนาที่รับทราบ 
 
 
2. จ ัดทำค ู ม ือแนวปฏิบ ัต ิการยืม
ทรัพยสินของราชการ และแจงเวียน
ใหเจาหนาที่รับทราบ 
 
2. กำชับเจาหนาที ่  ท ี ่ด ูแล และ
รับผิดชอบกำกับดูแลและตรวจสอบ
พรอมรายงานผูบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 10 ~ 

องคการบริหารสวนตำบลสนวน 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ต ัวช ี ้ว ัดท ี ่  6 ค ุณภาพการ
ดำเนินงาน 
 

1. E1 เจาหนาที ่ของหนวยงานที่
ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการ
แกทาน ตามประเด็นดังต อไปนี้ 
มากนอยเพียงใด 
2. E2 เจาหนาที ่ของหนวยงานที่
ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการ
แกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยาง
เทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 
3. E3 เจาหนาที ่ของหนวยงานที่
ทานติดตอ ใหขอมูลเกี ่ยวกับการ
ดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยาง
ต ร ง ไปตร งมา  ไม  ป  ดบ ั ง หรื อ
บิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด 
4. E5 หนวยงานที ่ท านติดตอ มี
กา รดำ เน ิ น งาน  โดยคำน ึ งถึ ง
ประโยชน ของประชาชนและ
สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 
 
*มีผลคะแนนการประเมินต่ำกวา 
85 คะแนนทั้งสี่หัวขอการประเมิน 

1. ม ีข ั ้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติติงาน/การใหบริการอยาง
ชัดเจน 
 
2. สร างจ ิตสำนึกแก พน ักงานใน
หนวยงานใหบริการตอผูมาติดตอ
อยางเทาเทียมกัน 
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ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 
 
 

1. E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงาน
ที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มาก
นอยเพียงใด 
2. E7 หนวยงานที่ทานตดิตอ มีการ
เผยแพรผลงานหรือขอมูลทีส่าธารณชน
ควรรบัทราบอยางชัดเจน มากนอย
เพียงใด 
3. E9 หนวยงานที่ทานตดิตอ มีการ
ช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวล
สงสัยเกีย่วกับการดำเนนิงานไดอยาง
ชัดเจน มากนอยเพียงใด 
*มีผลคะแนนการประเมินต่ำกวา 85 
คะแนนทั้งสามหัวขอการประเมิน 

1. เผยแพรขอมูลของหนวยงานแก
ประชาชนผานชองทางที่หลากหลาย 
2. เผยแพรผลงานหรือขอมูลที่เปน
สาธารณชนควรทราบอยางชัดเจน 
3. ชี้แจง/ตอบคำถามแกประชาชน
เมื่อมีขอสงสัย อยางชัดเจน 
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ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการ
ทำงาน 
 

1. E11 เจาหนาที่ของหนวยงานที่
ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดี
ขึ้นมากนอยเพียงใด 
2. E12 หนวยงานที่ทานติดตอ มี
การปรับปรุงวิธีการและข้ันตอน
การดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น 
มากนอยเพียงใด 
3. E14 หนวยงานที่ทานติดตอ 
เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมา
ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขา
ไปมีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การ
ใหบริการของหนวยงานไดดีขึ้น 
มากนอยเพียงใด 
4. E15 หนวยงานที่ทานติดตอ มี
การปรับปรุงการดำเนินงาน/การ
ใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น 
มากนอยเพียงใด 
*มีผลคะแนนการประเมินต่ำกวา 
85 คะแนนทั้งสี่หัวขอการประเมิน 

เปดโอกาสใหผู รับบริการ หรือผูมี
สวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ใน
การปรับปรุงการดำเน ินงานการ
บริการใหเกิดความโปรงใส มีวิธีการ
และขั้นตอนการทำงานใหดีขึ้น 
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 3. ประเด็นท่ีควรปรับปรุงแกไข 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 

 

 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 
 

1. ตัวชี้วัดยอยที่ 9.2 การ
บริหารงาน O11 รายงานการ
กำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำป รอบ 6 เดือน 
 
 
2 .ตัวชี้วัดยอยที่ 9.4 การบริหาร
และพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
O27 หลักเกณฑการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. แจงผูรับผิดชอบเพ่ิมเติม
รายละเอียดงบประมาณในรายงาน
ใหถูกตองตามหลักเกณฑการ
ประเมิน 
 
 
2. แจงผูรับผิดชอบเพ่ิมเติม 
หลักเกณฑ การบรรจุแตงตั้งบุคลากร 
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ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 

 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการ
ทุจริต 
 

1.ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 การดำเนินการ
เพ่ือปองกันการทุจรติ O38 การ
เสรมิสรางวัฒนธรรมองคกร 
 
2.ตัวชี้วัดยอยที่ 10.2 มาตรการ
ภายในเพื่อปองกันการทุจริต O42
มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงาน , O43 การ
ดำเนินการตามมาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงาน 

 
 

1. การดำเนินการตองระบุชวงเวลาให
ชัดเจน 
 
 
2. ตองมีการวเิคราะหผลจากประเมินที่มี
ขอบกพรองและมาตรการแกไขจากการ
ประเมินผล ITA ป 2564 อยางชดัเจน 
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ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใส 
ของ องคการบริหารสวนตำบลสนวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 จากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 นำมาสูขอเสนอแนะในการกำหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลสนวน ดังน้ี 
 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผลการ
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. การเพ่ิม
คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

1. มอบหมายใหพนักงานทุกคน
จัดทำ/ปรับปรุงคูมือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ของ
ตนเอง 
2. เผยแพรคูมือการปฏิบัติงานให
ประชาชนไดรับทราบเว็บไซตของ 
อบต. 
3. กำหนดใหการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
เปนตัวชี้วัดในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานทุกคน 
 

ภายใน มี.ค.
65 

1.คูมือปฏิบัติงาน 
2.การเผยแพรคูมือ
ฯ 
3.ผลการประมเมิน
การปฏิบัติราชการ 

ทุกสำนัก/กอง 

2. การ
เปดเผยขอมูล
ที่สำคัญและ
หลากหลาย 

1. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน
สำหรับประเมิน ITA 
2. คณะทำงานจัดทำและเผยแพร
ขอมูลท่ีประชาชนควรทราบให
ครบถวนทุกประเด็นการประเมิน
ทางเว็บไซตของ อบต. 
3. ติดตามและประเมนิผล 
 

ภายใน ก.พ. 
65 

1.คำสั่งแตงต้ัง
คณะทำงาน 
2.การเผยแพร
ขอมลู 
3.ผลการประเมิน 
ITA 

สำนักปลัด 

3. การเปด
โอกาสให
ประชาชนมี
สวนรวมใน
การ
ดำเนินงาน
ของ อบต. 

1.แตงตั้งผูแทนหนวยงาน และ
ประชาชน เปนคณะกรรมการหรือ
คณะทำงานในการดำเนินงาน
ตางๆของ อบต. เชน 
2.จัดประชุมคณะทำงาน และ
คณะทำงานในการดำเนินโครงการ 
หรือกิจกรรมตางๆเพ่ือใหมีสวน
รวมคิด รวมวางแผน รวม
ดำเนินการ รวมติดตาม
ประเมนิผล 
 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1.คำสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการ/
คณะทำงาน 
2.รายงานประชุม 
3.รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

ทุกสำนัก/กอง 


