
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนําข้อมูล 
ผลการประเมิน รวมท้ังข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน 
การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณะท้ังในระดับชาติ
และระดับสากล  

   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าท่ี (2) 
การใช้งบประมาณ (3) การใช้อํานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) 
คุณภาพการดําเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทางาน (9) การเปิดเผยข้อมูล 
และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment: IIT) การรับรู้ของผู้รับรับการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึง 
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

    องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกส่วนราชการได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ
สําคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนต่อไป   

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

    ประกาศ ณ วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2563 
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รายงานรายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมการวิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรม  

และความโปรง่ใสในการดําเนนิงานและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐัของหนว่ยงานภาครฐั  
((IInntteeggrriittyy  aanndd  TTrraannssppaarreennccyy  AAsssseessssmmeenntt::  IITTAA))    
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องคก์ารบริหารส่วนตําบลองคก์ารบริหารส่วนตําบลตะเคยีนทองตะเคยีนทอง  
อําเภออําเภอกาญจนดิษฐ์กาญจนดิษฐ์    จังหวดัจังหวดัสรุาษฎร์ธานีสรุาษฎร์ธานี  
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คํานํา 
 
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนําข้อมูล 
ผลการประเมิน รวมท้ังข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน 
การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณะท้ังในระดับชาติ
และระดับสากล  

   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าท่ี (2) 
การใช้งบประมาณ (3) การใช้อํานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) 
คุณภาพการดําเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทางาน (9) การเปิดเผยข้อมูล 
และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment: IIT) การรับรู้ของผู้รับรับการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึง 
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

   องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกส่วนราชการได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ
สําคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนต่อไป  
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี

 

1. ความเป็นมา 
 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” 
และได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ี
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งกําหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานรัฐภาครัฐ (85 คะแนนข้ึนไป) และในปี 
พ.ศ. 2561 – 2565 ได้กําหนดค่าเป้าหมายไว้ท่ีร้อยละ 80 นั้น 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการพัฒนากรอบการประเมิน
และรายละเอียดการประเมินต่าง ๆ เช่น ตัวชี้วัดวัดการประเมิน เครื่องมือการประเมิน วิธีการและข้ันตอน 
การประเมินฯ และเกณฑ์ระดับผลการประเมิน เป็นต้น เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการประเมินเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
และทําให้สามารถประเมินได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผลการประเมินจะสะท้อนให้หน่วยงาน
ภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให้มีคุณธรรม 
ความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้สูงข้ึน โดยไม่ได้มุ่งบ่งชี้ถึงการทุจริตหรือการกระทําผิดของ
หน่วยงานแต่อย่างใด ซึ่งการท่ีหน่วยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลท่ีดีก็ย่อมจะส่งผลท่ีดีต่อประชาชนและประเทศ
ได้ รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในอนาคตได้ต่อไป 
 
2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสําคัญกับการวางแผนเพ่ือพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยได้
กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งเน้นท่ีการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให้สอดรับกับ 
ความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการจะดําเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีกําหนดจะต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ีอยู่ในระดับรุนแรงไปด้วยในเวลา
เดียวกัน เพ่ือไม่ให้การทุจริตกลายเป็นตัวแปรสําคัญท่ีฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตามในห้วงท่ีผ่านมา
ประเทศไทยได้มีความพยายามในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่องก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้
หมดสิ้นไปได้ จากดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจําปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดทําข้ึนโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International) ประเทศไทยได้คะแนน 35 คะแนน อยู่ในลําดับท่ี 101 จาก 
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176 ประเทศ ลดลง จากปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน 38 คะแนน อยู่ในลําดับท่ี 76 จากประเทศ
ท่ีเข้าร่วมประเมิน 168 ประเทศ แสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของไทยยังคงอยู่ในระดับรุนแรง 
  ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ(สํานักงาน ป.ป.ช.) 
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง 
ความตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้
ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องดําเนินการ 
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
 
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.85 คะแนน ซึ่งถือ
ว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานระดับ B โดยเรยีงลําดับคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัดดังนี ้
 

ลําดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 คุณภาพการดําเนินงาน 86.47 
2 การปฏิบัติหน้าท่ี 86.42 
3 การเปิดเผยข้อมูล 84.84 
4 การใช้อํานาจ 78.05 
5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 75.37 
6 การป้องกันการทุจริต 75.00 
7 การใช้งบประมาณ 72.97 
8 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 72.28 
9 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 66.00 
10 การปรับปรุงการทํางาน 61.53 

 
  เม่ือพิจาณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
86.47 รองลงมาคือตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.42 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.84 ตัวชี้วัดการใช้อํานาจ ได้คะแนนเท่าร้อยละ 78.05 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.37 ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 75.00 ตัวชี้วัดการ
ใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.97  ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
72.28 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.00 และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบ
การทํางาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 61.53  
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  สรุปได้ว่า จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 86.47 คือ ตัวชี้วัดคุณภาพ 
การดําเนินงาน ส่วนจุดท่ีจะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ําสุดเท่ากับร้อยละ 61.53 คือ ตัวชี้วัด 
การปรับปรุงการทํางาน 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจําแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึง 
จุดแข็ง และจุดอ่อนท่ีจะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี ้ 
  4.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จํานวน 2 ตัวชี้วัด คือ  
   (1) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.47 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ
การดําเนินงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน 
และระยะเวลาท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้
ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม และยังประเมิน 
การรับรู้เก่ียวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าท่ีเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับ
การปฏิบัติหน้าท่ีด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงาน ท่ีจะต้องคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  (2) ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.42 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของ
ตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ
ดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็น
ผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน เต็มความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ี และในกรณี
ช่วงเทศกาลหรือวาระสําคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

 4.2 จดุอ่อนหรือจุดข้อบกพร่อง (ตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนน้อยกว่า 80) จํานวน 7 ตัวชี้วัด คือ 
  (1) ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํ้านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.05 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อํานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําในธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทําในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง นอนกจากนี้ ยังประเมินเก่ียวกับกระบวนการบริหารงาน
บุคคลท่ีอาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ การซื้อขายตําแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อม่ันต่อการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาเก่ียวกับ 
การมอบหมายงาน อย่างไรก็ดี สิ่งท่ีควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีข้ึน คือ 
หน่วยงานควรให้ความสําคัญมากข้ึนในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน 
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เนื่องจากมีบางกลุ่มตัวอย่างจากการประเมินท่ีให้ความคิดเห็นว่า การประเมินและการเลื่อนระดับยังขาดความ
เป็นธรรม  
  (2) ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.37 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลท่ีสาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคําติชมหรือ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 
เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
ส่งคาติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เก่ียวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงกรสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (3) ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.00 เป็น
คะแนนจากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดําเนินการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการ
ภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง 
ความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได ้ 
  (4) ตัวท่ีวัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.97 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและ
เผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได ้ 
   (5) ตัวชี้วัด 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.28 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  
ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการให้ความสําคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดย
หน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทํา 
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่าง
เป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ท่ีจะต้องทํา
ให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อม่ันให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเม่ือ
พบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต
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ภายในหน่วยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ไปปรับปรุงการทํางานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
   (6) ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.00 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นท่ี 
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
นําไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและ
การยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก 
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง เพ่ือ
เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกํากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
   (7) ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 61.53
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ 
การปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าท่ีและกระบวนการทํางานของหน่วยงานให้ดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให้ดีข้ึนแล้ว ยังควรใหค้วามสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงาน
ให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 

 4.3 ตัวช้ีวัดท่ีสามามารถพัฒนาให้เป็นจุดแข็งได้ (ตัวช้ีวัดท่ีมีคะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 85) จํานวน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
84.84 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และ 
การให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ 
การดําเนินงานของหน่วยงาน  
 
5. ข้อเสนอแนะ/หมายเหตจุากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
    ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีค่าคะแนนเท่ากับ 76.85 คะแนนอยู่ในระดับ B มีรายละเอียดดังนี ้
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
     1.1 ด้านการทรัพยากรของราชการ มีข้อเสนอแนะดังนี้  
                           หน่วยงานต้องจัดทําข้อตกลงหรือประกาศให้บุคคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นํา
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทําประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคลากรภายในและภายนอกทราบให้ชัดเจน 
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 2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
     2.1 ด้านการปรับปรุงระบบการทํางาน มีข้อเสนอแนะดังนี ้
      หน่วยงานต้องมีมาตรการลดข้ันตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว 
(one stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT รวมถึงจะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
     3.1 ด้านการป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี ้
      ในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคําม่ันสัญญาว่า จะ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขการทุจริตประจําปีให้จัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมท้ังจัดทํามาตรการภายในต่าง ๆ เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต รวมถึงการให้กลุ่มองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น การเป็นกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
 นอกจากนี้ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกัน
การทุจริต ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองได้คะแนน 0.00 ดังนี ้

 (1) ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี หัวข้อ ข้อ ประเด็นการตรวจ ความเห็น 
9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลพ้ืนฐาน O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน 

อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
1.ท่ีอยู ่2.หมายเลขโทรศัพท์  
3.หมายเลขโทรสาร 4.E-Mail 
5.แผนท่ีตั้งหน่วยงาน 

 การปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล 

O8 Q&A ควรจัดให้มี admin ในการดูแล
กระดานเสวนา โดยคัดกรองข้อมูล
ท่ีไม่เป็นประโยชน์ออกไป 

  O9 Social Network ควรแนบ link ท่ีถูกต้อง หรือเพ่ิม 
QR Code ท่ีหน้าเว็บไซต์ เพ่ือให้
สามารถ link ไป facebook โดย
ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

9.3 การบริหาร
เงินงบประมาณ 

แผนการใช้จา่ย
งบประมาณ
ประจําปี 

O19 รายงานการกํากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี 
รอบ 6 เดือน 

ไม่พบข้อมูล ควรจัดทําเพ่ิมเติม 

 การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสดุ 

O23 สรุปผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการหา
พัสดุรายเดือน 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุรายเดือนตามแบบ 
สขร.1 ต้องจัดทําเป็นประจําทุก
เดือน 
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ตัวช้ีวัดย่อยท่ี หัวข้อ ข้อ ประเด็นการตรวจ ความเห็น 
9.4 การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

O27 หลักเกณฑ์ 
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

หลักเกณฑ์ในข้อนี้ประกอบด้วย  
- หลักเกณฑ์การสรรหาและ
คัดเลอืกบุคลากร 
- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร 
- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและ
สร้างขวัญกําลังใจ 
โดยต้องมีครบทุกองค์ประกอบ 

 (2) ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี หัวข้อ ข้อ ประเด็นการตรวจ ความเห็น 
10.1  
การดําเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

เจตจํานงสุจริต
ของผู้บริหาร 

O35 การมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหาร 

ไม่พบข้อมูล ควรจัดทําเพ่ิมเติม 

  O36 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจําปี 

ไม่พบข้อมูล ควรจัดทําเพ่ิมเติม 

  O37 การดําเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยง 
การทุจริต 

ไม่พบข้อมูล ควรจัดทําเพ่ิมเติม 

 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

ไม่พบข้อมูล ควรจัดทําเพ่ิมเติม 
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รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
 































































                
  
  
  
  
  
  
  

 

 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

หมู่ที่ 7 ตําบลตะเคียนทอง อําเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี  84160 
โทรศัพท์ 0-7745-2616 

โทรสาร 0-7745-2616 ต่อ 18 
www.takeantong.go.th 


