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คํานํา 

 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงาน

ภาครัฐกลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนําขอมูลผลการ

ประเมิน ไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อแสดงใหเห็นถึงความพยายาม

ของหนวยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวกดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 รายงานการวิเคราะหนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของหนวยงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก หวังเปนอยางยิ่งวา ผลการประเมินครั้งนี้จะชวยสนับสนุน 

และยกระดับคุณธรรมความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนกลไก

ในการปองกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนภาพลักษณเชิงบวกตอหนวยงานภาครัฐตอไป 
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รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 ๑. ขอมูลพ้ืนฐานของการประเมิน 

๑.๑ ความเปนมา 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักให

หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชช่ือวา “การประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” 

การประเมินITA ไดเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน และมีการ

ขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามลําดับ ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี ๒๓ 

มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช

แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๖๑ สํานักงาน ป.ป.ช. ไดศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยมุงเนนการออกแบบการขับเคล่ือนการ

ประเมินอยางเปนระบบ ลดภาระของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ลดการใชจายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการปองกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบกับไดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment 

System: ITAS) ซึ่งเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีทันสมัย สามารถบริหารจัดการขอมูลไดอยาง

รวดเร็ว และทําใหการดําเนินการประเมินสามารถทําไดอยางรวดเร็วและเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศการ

ประเมินรูปแบบใหมนี้ ไดเริ่มทดลองใชนํารองในการประเมินสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และใชในการประเมินหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีผานมา และประสบความสําเร็จเปนอยางมาก โดยเฉพาะการมีสวนทําให

หนวยงานภาครัฐหันมาใหความสําคัญกับการกํากับดูแลการดําเนินงานใหมีคุณธรรม ท้ังการบริหารงานภายใน

หนวยงาน และการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมารับบริการ ประชาชน 

และสังคม รวมไปถึงกระตุนใหหนวยงานภาครัฐใหความสําคัญตอขอมูลตาง ๆ ท่ีจะตองมีการเปดเผยตอ

สาธารณชนอีกดวย 

จากความสําคัญของการประเมิน ITA ขางตน ทําใหแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 

๒๑ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนด 
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ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแผนแมบทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) กําหนดคาเปาหมายให

หนวยงานภาครัฐท่ีมีผลการประเมินผานเกณฑ (๘๕ คะแนนข้ึนไป) ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

การประเมิน ITA จึงเปนเครื่องมือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขระบบการบริหาร

ราชการของหนวยงานภาครัฐ และมีผลการประเมินท่ีมาจากมุมมองของประชาชนอยางรอบดานท้ังดานการ

รับรูและความสามารถในการเขาถึงขอมูลสาธารณะไดอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดเกณฑการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ แบงออกเปน ๑๐ ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

๑. การปฏิบัติหนาท่ี 

๒. การใชงบประมาณ 

๓. การใชอํานาจ 

๔. การใชทรัพยสินของทางราชการ 

๕. การแกไขปญหาการทุจริต 

๖. คุณภาพการดําเนินงาน 

๗. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

๘. การปรับปรุงการทํางาน 

๙. การเปดเผยขอมูล 

๑๐. การปองกันการทุจริต 

๑.๒ หนวยงานท่ีเก่ียวของในการประเมิน 

ในการขับเคล่ือนการประเมิน ITAจําเปนท่ีจะตองมีหลายหนวยงานรวมกันขับเคล่ือนการประเมิน ITA

เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางเรียบรอยและเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ประกอบดวย 

สํานักงาน ป.ป.ช. จะเปนหนวยงานศูนยกลางในการดําเนนิการประเมินในภาพรวม โดยมีหนาท่ีใน

การกําหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑตางๆ ในการประเมิน การกํากับติดตามการประเมิน 

และการดําเนินการตอผลการประเมินเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวของ 

หนวยงานกํากับติดตามการประเมิน ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท้ังในระดับสวนกลางและในระดับพื้นท่ี

จะมีบทบาทในการรวมกําหนดแนวทางและรวมกํากับติดตามการประเมิน รวมไปถึงการประสานงานใน

ระหวางกระบวนการตางๆ ในการประเมินแกหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของตนเอง 

คณะท่ีปรึกษาการประเมิน จะเปนกลุมคณะท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการใหคําปรึกษาแกหนวยงานท่ีเขา

รับการประเมินอยางใกลชิด ท้ังในดานการดําเนินการประเมินและในดานเนื้อหาในการประเมิน รวมไปถึงทํา

หนาท่ีในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบและใหคะแนนตามแบบสํารวจท่ีกําหนด 
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หนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมินมีจํานวนรวมท้ังส้ิน ๘,๓๐๕ หนวยงาน ดังนี้ 

๑) องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (หนวยงานธุรการ) จํานวน ๕ หนวยงาน 

๒) องคกรศาล (หนวยงานธุรการ)   จํานวน ๓ หนวยงาน 

๓) องคกรอัยการ (หนวยงานธุรการ)   จํานวน ๑ หนวยงาน 

๔) หนวยงานในสังกัดรัฐสภา    จํานวน ๓ หนวยงาน 

๕) สวนราชการระดับกรม    จํานวน ๑๔๖ หนวยงาน 

๖) องคการมหาชน     จํานวน ๕๖ หนวยงาน 

๗) รัฐวิสาหกิจ     จํานวน ๕๔ หนวยงาน 

๘) หนวยงานของรัฐอื่น ๆ    จํานวน ๑๙ หนวยงาน 

๙) กองทุน (นิติบุคคล)    จํานวน ๗ หนวยงาน 

๑๐)  สถาบันอุดมศึกษา    จํานวน ๘๓ หนวยงาน 

๑๑)  จังหวัด      จํานวน ๗๖ หนวยงาน 

๑๒)  องคการบริหารสวนจังหวัด   จํานวน ๗๖ หนวยงาน 

๑๓)  เทศบาลนคร     จํานวน ๓๐ หนวยงาน 

๑๔)  เทศบาลเมือง     จํานวน ๑๘๓ หนวยงาน 

๑๕)  เทศบาลตําบล     จํานวน ๒,๒๓๖ หนวยงาน 

๑๖)  องคการบริหารสวนตําบล   จํานวน ๕,๓๒๕ หนวยงาน 

๑๗)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ  จํานวน ๒ หนวยงาน 

(องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังส้ิน ๗,๘๕๒ หนวยงาน) 

 

๒. ระเบียบวิธีการประเมิน 

๒.๑ แหลงขอมูลในการประเมิน 

แหลงขอมูลท่ีใชในการประเมินหนวยงานภาครัฐแตละหนวยงาน ประกอบไปดวย ๓ แหลง ดังนี้ 

๑) ผูมีสวนไดสวนเสียภายในหมายถึง บุคลากรของหนวยงานภาครัฐ ต้ังแตระดับผูบริหาร 

ผูอํานวยการ/หัวหนา ขาราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจาง/พนักงานจาง ท่ีทํางานใหกับหนวยงานภาครัฐมา

เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป 

๒) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกหมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหนวยงานของรัฐอื่น

ท่ีเคยมารับบริการหรือมาติดตอตามภารกิจของหนวยงานภาครัฐ นับต้ังแตในป พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนมา 

๓) เว็บไซต หมายถึง เว็บไซตหลักของหนวยงานภาครัฐท่ีใชในการส่ือสารตอสาธารณะ 
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๒.๒ เครื่องมือในการประเมิน 

เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปดวย ๓ เครื่องมือเพื่อเก็บขอมูลจากแตละแหลงขอมูล ดังนี้ 

1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) เปนแบบวัดท่ีใหผูตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

เก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน โดยเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอ

หนวยงานตนเอง ใน ๕ ตัวช้ีวัดไดแก ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหนาท่ี ตัวช้ีวัดการใชงบประมาณ ตัวช้ีวัดการใชอํานาจ 

ตัวช้ีวัดการใชทรัพยสินของราชการ และตัวช้ีวัดการแกไขปญหาการทุจริต 

2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT)เปนแบบวัดท่ีใหผูตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

เก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกโดยเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

ท่ีมีตอหนวยงานท่ีประเมิน ใน ๓ ตัวช้ีวัด ไดแก ตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการ

ส่ือสาร และตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบการทํางาน 

3) แบบตรวจการเป ดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) เปนแบบวัดท่ีใหผูตอบเลือกตอบมีหรือไมมีการเปดเผยขอมูล พรอมท้ังระบุ URL เพื่อ

เช่ือมโยงไปสูแหลงท่ีอยูของการเปดเผยขอมูลและระบุคําอธิบายเพิ่มเติมประกอบคําตอบ โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเก็บขอมูลจากเว็บไซตของหนวยงาน โดยเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของ

หนวยงานเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของหนวยงานได ใน ๒ ตัวช้ีวัด ไดแก ตัวช้ีวัด

การเปดเผยขอมูล (ประกอบดวย ๕ตัวช้ีวัดยอย ไดแก ขอมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงิน

งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสงเสริมความโปรงใส) และตัวช้ีวัดการปองกันการ

ทุจริต (ประกอบดวย ๒ตัวช้ีวัดยอย ไดแก การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อ

ปองกันการทุจริต) 

๒.๓ กลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล 

กลุมตัวอยางสําหรับการเก็บขอมูลจากแตละเครื่องมือในการประเมิน ดังนี้ 

๑) ผูมีสวนไดสวนเสียภายในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางข้ันตํ่า จํานวนรอยละ ๑๐ ของจํานวน

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน แตจะตองมีจํานวนไมนอยกวา ๓๐ ตัวอยาง กรณีหนวยงานมีผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายในจํานวนนอยกวา ๓๐ คน ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายในท้ังหมด กรณีหนวยงานมีผูมีสวนได

สวนเสียภายในจํานวนมากกวา ๔,๐๐๐ คน ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายในไมนอยกวา ๔๐๐ 

ตัวอยาง 

๒) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางข้ันตํ่า จํานวนรอยละ ๑๐  

ของจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก แตจะตองมีจํานวนไมนอยกวา ๓๐ ตัวอยางกรณีหนวยงานมีผูมีสวนได

สวนเสียภายนอกจํานวนนอยกวา ๓๐ คน ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท้ังหมด กรณีหนวยงาน 

 



-๕- 

 

มีผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกจํานวนมากกวา ๔,๐๐๐ คน ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกไมนอย

กวา ๔๐๐ ตัวอยาง 

๓) เว็บไซตของหนวยงาน เก็บขอมูลจากเว็บไซตหลักของหนวยงานทุกหนวยงาน 

 

๒.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับแตละเครื่องมือการประเมิน จะดําเนินการผานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity 

and Transparency Assessment System: ITAS) ซึ่งเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีสามารถ

บริหารจัดการขอมูลไดอยางรวดเร็ว และทําใหการดําเนินการประเมินสามารถทําไดอยางรวดเร็วและ 

เปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ ดังนี ้

การเก็บรวบรวมขอมูลแบบ IIT เก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการ ดังนี ้

• นําเขาขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายในโดยใหหนวยงานระบุจํานวนของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายในลงในระบบ ITASท่ีทํางานใหกับหนวยงานภาครัฐมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถึงวันท่ีนําเขา

ขอมูลลงในระบบ ITAS (ผูดูแลระบบของหนวยงานเปนผูกรอกขอมูลและผูบริหารจะตองตรวจสอบและอนุมัติ

ขอมูลในระบบ ITAS) 

• เก็บรวบรวมขอมูลแบบ IITโดยใหหนวยงานนํา URL หรือ QR codeชองทางการเขาตอบ

แบบสํารวจ IIT ของหนวยงานไปเผยแพรและประชาสัมพันธแกผูมีสวนไดสวนเสียภายในของหนวยงาน โดย

หนวยงานควรคํานึงถึงชองทางการเผยแพรท่ีผูมีสวนไดสวนเสียภายในจะสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกและ

การเผยแพรครอบคลุมท่ัวถึงทุกสวนงานและทุกระดับของหนวยงานจากนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียภายในจะเขา

มาตอบแบบสํารวจ IIT ดวยตนเองผานทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเปนการตอบเขาสูระบบ ITAS โดยตรง 

 

การเก็บรวบรวมขอมูลแบบ EIT เก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการ ดังนี ้

• นําเขาขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกโดยใหหนวยงานระบุจํานวนประมาณการจํานวนผูมี

สวนไดสวนเสียภายนอก และกรอกรายช่ือตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกของหนวยงานตามแบบฟอรม

และตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. หรือคณะท่ีปรึกษาแนะนํา (ผูดูแลระบบของหนวยงานเปนผูกรอกขอมูลและ

ผูบริหารจะตองตรวจสอบและอนุมัติขอมูล) 

• เก็บรวบรวมขอมูลแบบ EIT ดําเนินการ๓ วิธีการ ดังนี้ 

(๑) ใหหนวยงานนํา URL หรือ QR code ไปเผยแพรและประชาสัมพันธแกผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอกของหนวยงานท่ีมารับบริการหรือมาติดตอกับหนวยงาน โดยหนวยงานควรคํานึงถึงชองทางการ

เผยแพรท่ีผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกจะสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกจะเขามา

ตอบแบบสํารวจ EIT ดวยตนเองผานทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเปนการตอบเขาสูระบบ ITAS โดยตรง 
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(๒) คณะท่ีปรึกษาการประเมินจะวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีสําคัญของหนวยงาน 

เพื่อใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน จากนั้นจะกําหนดแนวทาง

และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามหลักทางวิชาการ ท้ังนี้ อาจเก็บขอมูลจากรายช่ือผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอกตามท่ีหนวยงานจัดสงขอมูลในระบบ ITAS หรือ อาจขอรับขอมูลเพิ่มเติม หรืออาจขอเขาเก็บรวบรวม

ขอมูลภาคสนามท่ีหนวยงาน หรือแหลงขอมูลตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

(๓) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก สามารถเขามาตอบแบบสํารวจ EIT ของหนวยงานได โดยการ

คนหาชองทางการเขาตอบจากระบบ ITAS เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีเคยมารับบริการหรือมาติดตอ

กับหนวยงานในป พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดมีโอกาสไดเขามาตอบแบบสํารวจ EIT ไดดวยตนเองในระบบ ITAS โดยตรง 

  

การเก็บรวบรวมขอมูลแบบ OIT ดําเนินการโดยใหหนวยงานตอบลงในระบบ ITAS โดยการตอบ

คําถามมี/ไมมี พรอมท้ังระบุ URL เพื่อเช่ือมโยงไปสูแหลงท่ีอยูของขอมูลและระบุคําอธิบายเพิ่มเติมประกอบ

คําตอบ (ผูดูแลระบบของหนวยงานเปนผูกรอกขอมูลและผูบริหารจะตองตรวจสอบและอนุมัติขอมูล) จากนั้น 

คณะท่ีปรึกษาการประเมินจะตรวจสอบการเปดเผยขอมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบจากคําตอบและ URL

ของหนวยงาน และพิจารณาใหคะแนนโดยอางอิงตามความครบถวนขององคประกอบตามหลักเกณฑท่ีกําหนด

ในแตละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นตามตัวช้ีวัด 

รอยละขององคการบริหารสวนจังหวัดตากผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ ๘๕ 

๓.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด

ตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีผานมา องคการบริหารสวนจังหวัด

ตาก มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ ๘๓.๙๖ อยูในระดับ B เมื่อพิจารณาเปนรายตัวช้ีวัด พบวา 

๑. ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหนาท่ี ไดคะแนน ๘๘.๙๓ 

๒. ตัวช้ีวัดการใชงบประมาณ ไดคะแนน ๘๐.๙๕ 

๓. ตัวช้ีวัดการใชอํานาจ  ไดคะแนน ๘๑.๙๘ 

๔. ตัวช้ีวัดการใชทรัพยสินของทางราชการ ไดคะแนน ๗๗.๘๐ 

๕. ตัวช้ีวัดการแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนน ๘๒.๓๘ 

๖. ตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนน ๘๔.๘๙ 

๗. ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการส่ือสาร ไดคะแนน ๗๘.๙๐ 

๘. ตัวช้ีวัดการปรับปรุงการทํางาน ไดคะแนน ๗๗.๖๓ 

๙. ตัวช้ีวัดการเปดเผยขอมูล ไดคะแนน ๘๘.๐๐ 

๑๐. ตัวช้ีวัดการปองกนัการทุจริต ไดคะแนน ๘๗.๕  
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๔. การวิเคราะหขอมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  จําแนกตามตัวช้ีวัดแสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง และจุดท่ี

ตองพัฒนา ดังนี ้

๔.๑ จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ ๘๕ ) จํานวน ๓ ตัวช้ีวัด คือ  

(๑) ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การปฏิบัติหนาท่ี โดยรวมไดคะแนนรอยละ ๘๘.๙๓ เปนคะแนนจากการประเมิน

การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นท่ี

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและ

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว สะทอนใหเห็นถึงการดําเนินการภายในหนวยงานท่ีเปนไปตามหลักความโปรงใสและมี

มาตรฐานในการปฏิบัติงานอยางเทาเทียมกัน 

(๒) ตัวช้ีวัดท่ี ๙ การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนรอยละ ๘๘.๐๐ เปนคะแนนจากการเผยแพร

ขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูลตางๆของหนวยงานใหสาธารณชนทราบ ใน ๕ 

ประเด็น คือ (๑) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลพื้นฐานองคกร ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล (๒) 

การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก 

แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๕) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก 

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม การแสดงเจตจํานงของผูบริหาร การ

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตน

แสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานท่ีจะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถ

เกิดข้ึนได กอใหเกิดความโปรงใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน  

(๓) ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐ การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนรอยละ ๘๗.๕๐ เปนคะแนนจากการ

เผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการดําเนินการตางๆของหนวยงานให

สาธารณชนไดรับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริตของ

ผูบริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความ

โปรงใสและปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลขางตนแสดงถึงความพยายามของหนวยงานท่ีจะปองกัน

การทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได 

๔.๒ จุดท่ีตองพัฒนา (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนนอยกวารอยละ ๘๕ ) จํานวน ๗ ตัวช้ีวัด คือ  

(๑) ตัวช้ีวัดท่ี ๖ คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมไดคะแนนรอยละ ๘๔.๘๙ เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของผูรับบริการ หรือผูมาติดตอ เปนขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ใหบริการของหนวยงานแก

ผูรับบริการ หรือผูมาติดตอในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี จะตองเปนไปอยางเทาเทียม

กันไมเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับการบริหารงานในภาพรวมของหนวยงาน ไมมีการเอื้อ 



-๘- 

 

ประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เห็นไดวา ประชาชนหรือผูรับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการ

ดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว ไมนําผลประโยชนของ

พวกพองอยูเหนือประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับสินบน แตท้ังนี้ควรมีการพัฒนาในจุดออนซึ่ง

ควรเผยแพรขอมูลสาธารณะอยางชัดเจน เขาถึงงาย ไมซับซอน ท้ังควรมีชองทางหลากหลาย มีมาตรการลด

ข้ันตอนการใหบริการ การใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะ

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการปรับปรุงการ

ดําเนินการ 

(๒) ตัวช้ีวัดท่ี ๕ การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนรอยละ ๘๒.๓๘ เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน เห็นไดวาหนวยงาน

มีการจัดทําแผนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต การรวมไปถึงการประกาศผลการดําเนินงานตาม

แผน มีการแสดงเจตจํานงของผูบริหารในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต แตท้ังนี้ควรมีการพัฒนาใน

จุดออน ดังนี้ ใหกลุมองคกรชุมชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต  

(๓)  ตัวช้ีวัดท่ี ๓ การใชอํานาจ  โดยรวมไดคะแนนรอยละ ๘๑.๙๘ เปนคะแนนจากการประเมินการ

รับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการ

มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชนตางๆ โดยตองมีการ

พัฒนาในจุดออนในการสรางความเขาใจระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาถึงข้ันตอนวิธีการในการ

ประเมินหรือคัดเลือกตางๆ เชน จัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจบุคลากรใหรับทราบบทบาทอํานาจหนาท่ีท่ีตอง

ปฏิบัติงาน การยอมรับภาระงานของบุคลากร 

(๔)  ตัวช้ีวัดท่ี ๒ การใชงบประมาณ  โดยรวมไดคะแนนรอยละ ๘๐.๙๕ เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตางๆของหนวยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการ

ใชจายงบประมาณ นับต้ังแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใสไปจนถึง

การใชจายงบประมาณอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจรับ

พัสดุดวย เห็นไดวาหนวยงานควรใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานได เชนรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากบุคลากรภายใน 

หรือผูมีสวนไดเสีย   

(๕)  ตัวช้ีวัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการส่ือสาร  โดยรวมไดคะแนนรอยละ ๗๘.๙๐ เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการส่ือสาร

ในประเด็นเกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆตอสาธารณชน ซึ่งหนวยงานไดจัดใหมี

ชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน 

การใชบริการ แตท่ีควรเพิ่มเติมคือการเผยแพรขอมูลของหนวยงานควรเขาถึงงาย ไมซับซอน นอกจากนี้

หนวยงานควรสรางการรับรูเกี่ยวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอราชการสามารถรองเรียนการทุจริตของ 

 



-๙- 

 

เจาหนาท่ีในหนวยงานดวย ซึ่งจะสะทอนถึงการส่ือสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยาง

มีประสิทธิภาพ 

(๖) ตัวช้ีวัดท่ี ๔ การใชทรัพยสินของราชการ โดยรวมไดคะแนนรอยละ ๗๗.๘๐ เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ

การนําทรัพยสินของราชการไปเปนของตนเองหรือนําไปใหผูอื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของ

ราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืมโดยบุคลากรภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงาน

จะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก เห็นไดวาหนวยงานควรจะมีการจัดทําแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตองเพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ 

(๗) ตัวช้ีวัดท่ี ๘ การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมไดคะแนนรอยละ ๗๗.๖๓ เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการ

ทํางาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและ

กระบวนการทํางานในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

และกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพื่อใหเกิด

ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งหนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอเขามามี

สวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับความตองการดวย 
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๕. ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงานใหดีข้ึน 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 

๑.มีแนวทางเกี่ยวกับการใช

ทรัพยสินของทางราชการท่ี

ถูกตอง 

๑.จัดทําประกาศการไมนํา

ทรัพยสินของหนวยงานไปใช

ประโยชนสวนตัว 

๒.จัดทําขอปฏิบัติในการขอ

ยืมทรัพยสินของทางราชการ

ไปใชในการปฏิบัติงาน 

สํานักปลัดฯ รายงานความกาวหนา 

และสรุปผล ณ ส้ินป 

งบประมาณ 

๒.จัดทําประกาศขอปฏิบัติใน

การขอยืมทรัพยสินของทาง

ราชการไปใชในการปฏิบัติงาน  

จัดทําประกาศขอปฏิบัติใน

การขอยืมทรัพยสินของทาง

ราชการไปใชในการ

ปฏิบัติงานใหบุคคลภายใน

และภายนอกทราบใหชัดเจน 

สํานักปลัดฯ 

๓.มีมาตรการลดข้ันตอนในการ

ใหบริการ 

มีการใหบริการโดยใชระบบ 

IT  

สํานักปลัดฯ 

๔.เปดโอกาสใหผูรับบริการ 

หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามี

สวนรวมในการปรับปรุงการ

ดําเนินงาน 

๑.ประชาสัมพันธชอง

ทางการรองเรียน การให

ขอเสนอแนะเพื่อใหบุคลากร

และสาธารณชนรับทราบ 

๒.จัดทําประกาศใหผูมีสวน

ไดสวนเสียมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัดฯ 

๕.การเปดเผยขอมูล 

ขอเท็จจริงแกผูมาใชบริการ

อยางถูกตอง 

จัดทําประกาศไมเรียกรับ

ผลประโยชนหรือทรัพยสิน

ใดๆ 

สํานักปลัดฯ 

๖.มีการมอบหมายงาน รวมถึง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามระดับคุณภาพของงาน 

โดยไมเลือกปฏิบัติ 

๑.สรางความเขาใจรวมกัน

เกี่ยวกับเกณฑการประเมิน

และการทํางาน 

๒.ผูบริหารเนนย้ําในท่ี

ประชุมเรื่องความเปนธรรม

ในการประเมิน 

ทุกสวนราชการ 



 


