
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ 2564                                                           

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย  อ าเภอพุนพนิ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชยั   ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563  จากผลการประเมิน ITA  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชยั 

พบวา่  มีผลคะแนน 67.65คะแนน อยูใ่นระดบั C ดงันี ้
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย อ าเภอพุนพนิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment - ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีเจตนารมณ์มุ่งหวงัให้หน่วย 
งานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง  และน าข้อมูล
ผลการประเมินฯ รวมทัง้ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพฒันาและยกระดบัการด าเนินงานของหน่วยงานได้
อยา่งเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขบัเคล่ือนมาตรการเชิงบวก
ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต รวมทัง้สะท้อนถึงความตัง้ใจของหน่วยงานในการยกระดบัมาตร 
ฐาน การด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นท่ีประจกัษ์ตอ่สาธารณะทัง้ใน
ระดบัชาต ิและระดบัสากล  
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐฉบบั
นี ้ประกอบด้วยผลคะแนนจากตวัชีว้ดัทัง้ 10 ตวัชีว้ดั ได้แก่  

1. การปฏิบตัหิน้าท่ี  
2. การใช้งบประมาณ  
3. การใช้อ านาจ  
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
5. การแก้ไขปัญหาการทจุริต  
6. คณุภาพการด าเนินงาน  
7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร  



8 การปรับปรุงระบบการท างาน  
9. การเปิดเผยข้อมลู  
10. การป้องกนัการทจุริต  

โดยประเมินจากการรับรู้ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียภายใน การรับรู้ข้อมลูของผู้ มีสว่นได้ส่วน
เสียภายนอก และการเผยแพร่ข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนับนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึง่ผลคะแนนครัง้นีส้ะท้อนให้
เห็นถึงการปฏิบตังิานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชยั หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินในครัง้นีจ้ะช่วย
สนบัสนนุ สง่เสริมและยกระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท่ีทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขบัเคล่ือนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  และ
ประการส าคญั คือ ได้มีบทบาทในการผลกัดนักลไกในการป้องกนัการทจุริตของประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ  และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอนัดบัและผลคะแนนดียิ่งขึน้ไป 
. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล      
ศรีวิชัย  

ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขอองค์การบริหารสว่นต าบล 
ศรีวิชยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมได้คะแนนเทา่กบัร้อยละ 67.65 คะแนน ซึง่มีคะแนน
คณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยูใ่นระดบั C  ซึง่ผลคะแนนเรียงตามร้อยละคะแนนสงูสดุตาม
ตวัชีว้ดั ดงันี ้ 

1. การปฏิบตัหิน้าท่ี   88.54  คะแนน  
2. คณุภาพการด าเนินงาน   85.31  คะแนน  
3. การใช้อ านาจ   86.17  คะแนน  
4. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 83.62  คะแนน  
5. การปรับปรุงการท างาน  79.61  คะแนน  
6. การใช้งบประมาณ   79.58  คะแนน  
7. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  80.83  คะแนน  
8. การแก้ไขปัญหาการทจุริต  83.90  คะแนน  
9. การเปิดเผยข้อมลู   57.05  คะแนน  
10. การป้องกนัการทจุริต  31.25  คะแนน 

 
1. การวิเคราะห์ข้อมูล  

จากผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดชันีขององค์การบริหารสว่น
ต าบลศรีวิชยั  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีผลการวิเคราะห์ข้อมลูในแตล่ะตวัชีว้ดัท่ีแสดงให้เห็นถึงจดุ
แข็งและจดุท่ีต้องพฒันาไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 



1.1 จดุแข็ง (ตวัชีว้ดัท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 3 ตวัชีว้ดั ได้แก่  
  1.1.1 การปฏิบตัหิน้าท่ี ได้คะแนนเทา่กบั 88.54 คะแนน 
  1.1.2 การใช้อ านาจ ได้คะแนนเทา่กบั 86.17 คะแนน  
  1.1.3 คณุภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนเทา่กบั 85.31 คะแนน 
 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบคุลากรภายในหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็น

ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานโดยยึดหลกัตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบตัิงานหรือด าเนินการตาม
ขัน้ตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้  ซึง่ผลการประเมินยงัคงชีใ้ห้เห็นว่า หน่วยงานยงัต้องจดัให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับขัน้ตอน ระยะเวลาและผู้ รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชดัเจน สร้างระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดตอ่รับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย  สะดวกและเป็นไปตาม
หลกัการปกปิดความลบัของผู้ ให้ข้อมลู รวมทัง้ก าหนดมาตรการบริหารงานบคุคลและพิจารณาให้คณุ ให้
โทษตามหลกัคณุธรรมและความสามารถ การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
อ านาจของผู้บงัคบับญัชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน การคดัเลือกบคุลากรเพ่ือให้สิทธ์ิประโยชน์ตา่ง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบตัิ ส าหรับในด้านการใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบคุคล  จดัท ารายละเอียดของต าแหน่ง
งาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างชดัเจนและเปิดเผย  รวมทัง้เปิดรับ
ความคดิเห็นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน 

1.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชีวั้ดที่ได้คะแนนต ่ากว่าร้อยละ 85) จ านวน 7 ตวัชีว้ดั ได้แก่  
  1.2.1 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเทา่กบั 83.90 คะแนน 
  1.2.2 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  ได้คะแนนเทา่กบั 83.62 คะแนน 
  1.2.3 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเทา่กบั 80.83 คะแนน 
  1.2.4  การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเทา่กบั 79.61 คะแนน 
   1.2.5 การใช้งบประมาณได้คะแนนเทา่กบั 79.58 คะแนน 
   1.2.6 การเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนเทา่กบั 57.05 คะแนน 

   1.2.7 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเทา่กบั 31.25 คะแนน  
1.2.1 ตัวชีวั้ดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากบั 83.90 คะแนน เป็นคะแนน

จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการให้ความส าคญัของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  โดย
หน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พร้อมทัง้ต้องรายงานผลการ
ปฏิบตัิงานตามแผน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนีอ้งค์กรยงัต้อง
เสริมสร้างวฒันธรรมการท างาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการ
ประชาชนอย่างเต็มก าลงัความสามารถ โดยจดัท ามาตรการการป้องกนัและมีระบบการติดตามตรวจสอบ



พฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทัง้การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คดิเห็นและการตดิตามตรวจสอบการท างานของหนว่ยงานได้อยา่งง่ายและสะดวก 

       1.2.2 ตัวชีวั้ดประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนเทา่กบั 83.62 คะแนน เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้ รับบริการ ผู้มาติดตอ่ หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ตอ่ประสิทธิภาพ
การส่ือสารในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงานในเร่ืองตา่ง ๆ ตอ่สาธารณชน เห็นได้
วา่หนว่ยงานให้ความส าคญักบัการส่ือสารในเร่ืองผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมลูท่ีสาธารณะ
ชนท่ีควรรับทราบ รวมทัง้การจดัให้มีช่องทางให้ผู้ รับบริการ ผู้มาติดตอ่ หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย มาแสดง
ความคดิเห็นเก่ียวกบั การด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนีห้น่วยงานควรจะท าส่ือประชาสมัพนัธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลและมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปล่ียนข้อมูล
ขา่วสารกนัอยา่งชดัเจนและตอ่เน่ือง  

         1.2.3 ตัวชีวั้ดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากบั 80.83 คะแนน เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบคุลากรภายในหน่วยงานตอ่การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมของบคุลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของหน่วยงานราชการ และพฤติกรรมในการ
ยืมทรัพย์สินของหน่วยงานราชการ ทัง้การยืมโดยบคุคลภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอก
หนว่ยงาน ซึง่หนว่ยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนญุาตท่ีชดัเจนและสะดวก เห็นได้ว่าหน่วยงานควร
จะมีการจดัท าแนวทางการปฏิบตัิเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานราชการท่ีถูกต้องและเผยแพร่ให้
บคุคลภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบตัิ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดแูลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของหนว่ยงานราชการด้วย  

             1.2.4 ตัวชีวั้ดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากบั 79.61 คะแนน เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้ รับบริการ ผู้มาติดตอ่ หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตอ่หน่วยงานการปรับปรุงระบบ
การท างาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับปรุงพฒันาหน่วยงาน ทัง้การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีและ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึน้ รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึน้ ทัง้นีห้น่วยงานควรสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้ บริหารและ
บคุลากร เพ่ือร่วมกนัทบทวนปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบตังิานอยา่งเป็นระบบและส่งเสริมให้ผู้ รับบริการ
และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  หรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุง
คณุภาพและมาตรฐานการให้บริการได้อยา่งสะดวก  
                          1.2.5 ตัวชีวั้ดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากบั 79.58 คะแนน เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบคุลากรภายในหนว่ยงานตอ่การด าเนินการตา่ง ๆ ของหนว่ยงาน ในประเดน็ท่ี
เก่ียวข้องกบัการใช้จา่ยงบประมาณ นบัตัง้แตก่ารจดัท าแผนใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี และเผยแพร่อยา่ง
โปร่งใส ไปจนถึงลกัษณะการใช้จา่ยงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มคา่ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และไม่
เอือ้ประโยชน์แก่พวกตนหรือพวกพ้อง การเบกิจา่ยเงินของบคุลากรในเร่ืองตา่ง ๆ เชน่ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่
เดนิทาง คา่ท างานลว่งเวลา เป็นต้น ตลอดจนกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างและการตรวจรับพสัด ุจะเห็นได้วา่



หนว่ยงานควรจะต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจดัซือ้จดัจ้าง หรือการจดัหา
พสัด ุรวมทัง้กระบวนการเบิกจา่ยเงินงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทกุภาคสว่น 
ตลอดจนการจดัท ารายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณอยา่งสม ่าเสมอ ตัว             

         1.2.6 ชีวั้ดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากบั 57.05 คะแนน เป็นคะแนนจาก การ
เผยแพร่ข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนับนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมลูตา่ง ๆ ของหนว่ยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเดน็คือ  

1) ข้อมลูพืน้ฐาน ได้แก่ ข้อมลูพืน้ฐาน ขา่วประชาสมัพนัธ์ และการปฏิสมัพนัธ์ข้อมลู  
2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบตังิาน และการให้บริการ  
3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี และการจดัซือ้จดัจ้าง

หรือจดัหาพสัด ุ 
4) การบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล การ

ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล และหลกัเกณฑ์การบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล  
5) การสง่เสริมความโปร่งใสในหนว่ยงาน ได้แก่ การจดัการเร่ืองร้องเรียนการทจุริต และการเปิด

โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
       การเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องเน้นการเผยแพร่ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับการปฏิบตัิงาน
ประกอบด้วยข้อมลูด้านการบริหารงานทัว่ไป งบประมาณ การจดัซือ้จดัจ้าง หรือจดัหาพสัด ุและการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล รวมทัง้ขา่วประชาสมัพนัธ์ และมีชอ่งทางการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ รับบริการและประชาชนทัว่ไป 
และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยการเผยแพร่ในหวัข้อหรือต าแหน่งท่ีสามารถเข้าถึงและสืบค้น
ข้อมลูได้ง่าย ทกุชว่งชัน้เวลา ทัง้นีต้้องเป็นการเข้าถึงผา่น URL บนเว็บไซต์หลกัของหนว่ยงานโดยตรง  

1.2.7 ตัวชีวั้ดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากบั 31.25 คะแนน เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนับนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการตา่ง ๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเดน็ คือ  

1) การด าเนินการเพ่ือป้องกนัการทจุริต ได้แก่ เจตจ านงสจุริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียง
เพ่ือการป้องกนัการทจุริต การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร และแผนปฏิบตักิารป้องกนัการทจุริต  

2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกนัการทจุริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสและ
ป้องกนัการทจุริต  ซึง่การเผยแพร่ข้อมลูในประเดน็ข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกนั
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึน้ได้ ซึ่งหน่วยงานควรจะต้องจดัประชุมเตรียม
ความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศกึษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีท่ีผ่านมา เพ่ือก าหนด 
แนวทางการปรับปรุงและพฒันา จากนัน้จดัท าแนวทางการปฏิบตัิตามมาตรการภายในและให้มีการก ากบั
ตดิตามการน าไปปฏิบตัอิย่างเป็นรูปประธรรม 
 



 ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขอหน่วยงาน  
1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้

คะแนนเท่ากบั ร้อยละ 83.8  ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่าบคุลากรในหน่วยงานส่วนใหญ่มีความเช่ือมัน่ในการด าเนินงาน
ท่ีโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบตัิงานท่ีเป็นการมุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วน
บคุคล บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินประโยชน์อ่ืนท่ี
เป็นความเส่ียงต่อการรับสินบน มีการจัดท างบประมาณท่ีโปร่งใส มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
ตรงไปตรงมาไมบ่ดิเบือนไปจากวตัถปุระสงค์ หนว่ยงานควรต้องจดัท าคูมื่อและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ประกาศให้บคุลากรทราบถึงนโยบายการไมน่ าทรัพย์สินของหนว่ยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตวั มีการ
จดัท าประกาศข้อปฏิบตัิในการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบตัิงาน  ให้บุคคลภายในและ
ภายนอกหนว่ยงานได้รับทราบให้ชดัเจน สร้างการรับรู้เก่ียวกบัแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เปิดโอกาสให้บคุลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  จดัให้มีช่องทาง
เพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอนัควรสงสยั โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนข้อมลู
ของผู้ ร้องเรียนจะต้องถกูเก็บรักษาไว้เป็นความลบั  

2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนน
เท่ากบั ร้อยละ 82.84  ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่าประชาชนหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีความเช่ือมัน่ในคณุภาพ
การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดตามหลกัมาตรฐาน ขัน้ตอน และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ โดยมีการให้
ข้อมลูท่ีชดัเจนแก่ประชาชนหรือผู้ มีสว่นได้สว่นเสียภายนอกอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์พวกพ้อง
อยูเ่หนือผลประโยชน์สาธารณะ แตอ่ยา่งไรก็ตามหนว่ยงานต้องมีการเปิดเผยข้อมลู ข้อเท็จจริงแก่ประชาชน
หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอย่างถกูต้องตรงไปตรงมาและมีแนวทางในการให้ผู้ มาติดตอ่อย่างโปร่งใส
โดยเฉพาะต้องมีประกาศไม่เรียกร้องผลประโยชน์อ่ืนใดในการปฏิบตัิหน้าท่ี  มีมาตรการโดยการจัดท า
ประกาศการไมเ่รียกร้องและผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงมีขัน้ตอนการติดตอ่หรือมารับบริการของ
ผู้ประชาชนหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีถกูต้องและชดัเจน  นอกจากนีค้วรพฒันาการด าเนินงาน การ
ให้บริการของหน่วยงานโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  เพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงานการบริการให้เกิดความโปร่งใสปรับปรุงวิธีการและขัน้ตอนการท างานให้ดีขึน้  

3 ผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับ 
44.15 อยู่ในระดบัแย่ เป็นการเปิดเผยข้อมลูพืน้ฐานต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจบุนัของหน่วยงานสู่สาธารณะบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบรูณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปราม
การทุจริตโดยมรมาตรการท่ีเป็นรูปธรรม และหน่วยงานต้องมีการปรับปรุงในส่วนการเผยแพร่ข้อมูลใน
หวัข้อหรือต าแหน่งท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงและสืบค้นได้โดยง่าย  พร้อมทัง้ต้องจดัประชุมเตรียมความ
พร้อมเข้ารับการประเมิน ITA และวิเคราะห์ผลการประเมินของปีท่ีผ่านมา เพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนา จากนัน้จดัท าแนวทางการปฏิบตัิตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไป
ปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมและท่ีส าคญั จะต้องมีการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถของบคุลากรผู้ดแูล



เว็บไซต์ของหนว่ยงานในการปรับปรุงระบบให้ทนัสมยัและมีการติดตอ่ส่ือสารผ่านเว็บไซต์อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพตอ่ไป 

 
 มาตรการเพื่อขับเคล่ือนคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

มาตรการ ขัน้ตอนหรือวิธีการ การก ากบัตดิตาม 
1. มีแนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถกูต้อง 

- จดัท าแนวทางปฏิบตัิ/มาตรการเก่ียวกบัการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถกูต้อง  
หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ : ทุกหนว่ยงาน 

- รายงานความก้าวหน้า  
และสรุปผล ณ สิน้
ปีงบประมาณ 

2. การเปิดเผยข้อมลูข้อเท็จจริง  
แก่ผู้มาใช้บริการอยา่งถกูต้อง  
ตรงไปตรงมา และมีแนวทางใน 
การให้ผู้มาตดิตอ่อย่างโปร่งใส 

- จดัท าประกาศไมเ่รียกร้องประโยชน์อ่ืนใดใน
การปฏิบตัหิน้าท่ี และมีการจดัท าประกาศไม่
เรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใด ๆ  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ทกุหนว่ยงาน 

 

3. เปิดโอกาสให้ผู้ รับบริการ หรือ 
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเข้ามามีสว่น 
ร่วมในการปรับปรุงการ 
ด าเนินงาน 

- ประชาสมัพนัธ์ชอ่งทางการร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะเพื่อให้บคุลากรและสาธารณชน
รับทราบ  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ทกุหนว่ยงาน 

 

4. การตรวจสอบและตอ่อาย ุ 
เว็บไซต์ให้ทนัก าหนดเวลาพร้อม 
ท่ีจะเผยแพร่ข้อมลูให้ประชาชน 
ทราบ และก าหนดมาตรการใน 
การเผยแพร่ข้อมลูตอ่สาธารณะ 
ผา่นเว็บไซต์ขององค์การบริหาร 
สว่นต าบลศรีวิชยั 

- ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์  
ของหนว่ยงานให้เป็นปัจจบุนั  
หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ : ส านกัปลดั 

 

5. ให้ความรู้เร่ืองการประเมิน 
คณุธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 

- รณรงค์ให้ความรู้เร่ืองการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หนว่ยงานภาครัฐ ผา่นส่ือสงัคม  
ออนไลน์หรือส่ือสารสนเทศของหนว่ยงาน  
หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ : ทกุหนว่ยงาน 

 

6. สร้างการรับรู้ให้กบับคุลากรใน
หนว่ยงานเก่ียวกบัแผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจ าปี และเปิด
โอกาสให้บคุลากรในหน่วยงานมี

- ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบั
แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี ให้
บคุลากรรับทราบ  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ทกุหนว่ยงาน 

 



สว่นร่วมในการตรวจสอบการใช้
จา่ยงบประมาณ 
7. เตรียมความพร้อมในการ
ประเมิน ITA ในปีถดัไป 

- แตง่ตัง้คณะกรรมการการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชยั  
- จดัประชมุชีแ้จง และก าหนดแนวทางในการ
ก าเนินการประเมินในปีถดัไป  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านกัปลดั 

 

 

 


