
     บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ                                                   . 
ท่ี อบ 73701/ 151                               วันที่      20  สิงหาคม   2563          . 

เร่ือง     รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  
 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ   ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

เร่ืองเดิม 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือที่  212 /2563 เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตาม
แบบการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลงวันท่ี  14   เมษายน พ.ศ.  2563 
และใช้เครื่องมือในการประเมิน ประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

1) แบบวัดการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) (ตัวชี้วัดท่ี 1-5) เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัดได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) (ตัวชี้วัดท่ี 6-8)  เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการส่ือสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 

3) แบบตรวจการเป ิดเผยข ้อม ูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) (ตัวชี้วัดท่ี 9-10)  เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมท้ัง
ระบุ URL เพื่อเช่ือมโยงไปสู่แหล่งท่ีอยู่ของการเปิดเผยข้อมูลและระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหาร
เงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกัน
การทุจริต (ประกอบด้วย 2ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต)  นั้น 
 
ข้อเท็จจริง 
   

การดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีเป็นปัจจุบัน บนเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
http://www.huaruea.go.th/และช่องทางอื่นๆ ได้ดำเนินการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการ 
พร้อมท้ังตอบคำถาม และจัดทำรายละเอียดข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563  

 

http://www.huaruea.go.th/และช่องทางอื่นๆ


ข้อเรียนเสนอเพื่อพิจารณา 

 "ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ มี
คะแนนรวม 61.82 อยู่ในระดับ D  จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563” ท่ีกำหนดให้หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมี
ผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบ
วัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนท้ังส้ิน 10 ตัวชี้วัด ไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินท่ีดียิ่งขึ้นใน
ปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 

แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี การใช้จ่ายงบประมาณและ
ทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าท่ี จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอน ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับ
บริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนด
มาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 2) การใช้
งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึง
กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ 3) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล 
จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
และเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4) 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็ม
กำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่าง
ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบ
การทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างท่ัวถึง และส่งเสริมให้มีการ 

ฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 2) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
จัดทำส่ือประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้าง
กระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมี
มาตรการท่ีเป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและ
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งท่ีสามารถ
เข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย  

 



 

ทุกช่วงเวลา ท้ังนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกันการทุจริต 
จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีท่ีผ่านมา
เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มี
การกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ท่ีสำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อส่ือสารผ่านเว็บไซต์ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และลงนามในบันทึกท่ีเรียนเสนอมาพร้อมนี้ หากมีความคิดเห็น
เป็นประการใด ขอได้โปรดพิจารณาส่ังการ 

  
 
  
       (นางอรทัย  บุปผาสังข์) 
      รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ   
   - เพื่อโปรดพิจารณา   

  
         (สุชาติ  วรรณภูชา) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
 
 
 
ความเห็น
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
  
        (นายวีระชาติ  จันทรภรณ์) 
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
 
 


