
                                                                                                                          
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
เรื่อง  การก าหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

................................................................ 

  ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   ได้ถูก าหนด
เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3  (พ.ศ.  2560 – 
2564)  ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ให้
เป็น “มาตรการป้องกันทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วไประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้  หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน  ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาในการพัฒนาและยกระดับ  การบริหารจัดการให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอ านวยความสะดวกต่อประชาชน  
ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน  มีการประกาศขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน  นอกจากนี้ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้
ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องว่างที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต  การับสินบน  
หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนอาจเกิ ดขี้นได้อย่างเท่าทัน
สถานการณ์  ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ในลักษณะดังกล่าว  ก็จะท าให้การ
ทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด  ตลอดจนยังผลักดันให้เกิด  ทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างาน
ภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)   เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ  โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23  มกราคม  2561  มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้
ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 -2564  โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงานป.ป.ช.  ก าหนด  
จ าแนกเป็น  10  ตัวชี้วัด  ได้แก่ 
   1.  การปฏิบัติหน้าที่ 
   2.  การใช้งบประมาณ 
   3.  การใช้อ านาจ 
   4.  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
   5.  การแก้ไขปัญหาทุจริต 
   6.  คุณภาพการด าเนินงาน 
   7.  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
   8.  การปรับปรุงระบบการท างาน 
   9.  การเปิดเผยข้อมูล 
   10. การป้องกันการทุจริต 



 
ตัวช้ีวัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที่ 
  ตัวชี้วัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที่  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ตามมาตรฐานมีความโปร่งใส  ปฏิบัติงานหรือด าเนินงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและ
จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวรวมไปถึงการ
ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น  เต็มความสามารถและมีตวามรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งล้วนถือเป้นลักษณะการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม  นอกจากนี้  ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการเรียกรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี  หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน  
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก  ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

ตัวช้ีวัดที่  2  การใช้งบประมาณ 
  ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเองในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส  ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องการเบิก
จ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ  เช่น ค่าท างานล่วงเวลา  ค่าวัสดุอุปกรณ์  หรือค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ  
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย  นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาส ให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

ตัวช้ีวัดที่  3  การใช้อ านาจ 
  ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อ านาจ  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบคุลากรภายใน
หน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองงในเชประเด็นที่เก่ียวข้องกับการมอบหมายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
รวมถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวอขงผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  นอกจากนี้  
ยังประเมินเกี่ยวกับการะบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ  การซื้อขายต าแหน่ง หรือ
การเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

ตัวช้ีวัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน  
ในการน าทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน  และพฤติกรรมในการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการ  ทั้งการยืมโดยบุคลการภายในและการการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการในกาขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  นออกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ  รวมไปถึง
หน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
  



ตัวช้ีวัดที่  5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  ตัวชี้วัดทรี่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของ
ผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลยและ
จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน  ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วยนอกจากนี้  
หน่วยงานจะต้อวงมีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตภายในหาหน่วยงาน  รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายใมนและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริต 

ตัวช้ีวัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน 
  ตัวชี้วัดที่  6  คุณภาพการด าเนินงาน  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาจต่อคุณภาพการด าเนินกงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอน  และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้อง
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการให้บริการของหน่วยงานแก่รับ
บริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา  ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีคุณธรรม  และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย  นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการ
ด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  ไม่มีการเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ตัวช้ีวัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรูของ
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร  ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ  ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลายสามารถเข้าถึงได้ง่ ายและไม่
ซับซ้อนโดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างอย่างผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
และข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ  รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีสวนได้ส่วนเสีย  
สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ  และมีข้อชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้
อย่างชัดเจน  นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจติรของ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้วย  ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ  ผู้ มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
  



ตัวช้ีวัดที่  8  การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
  ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงกระบวนการท างาน  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างานงาน  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  มั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดี
ยุ่งขึ้นรวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  โดยควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ  เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วย  ทั้งนี้  นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้วยังควรให้
ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นด้วย 

ตัวช้ีวัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล 
  ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ  ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  ใน  5  ประเด็น  
คือ  (1)  ข้อมูลพ้ืนฐาน  ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐาน  ข่าวประชาสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2)  การบริหารงาน 
ได้แก่  แผนด าเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และการให้บริการ  (3)  การบริหารเงินงบประมาณ  ได้แก่  แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  (4)  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ  (5)  การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่  10  การป้องกันการทุจริต 
  ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ  ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน  
2  ประเด็น  คือ  (1)  การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจติร  ได้แต่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  การประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  และ (2)  
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง
หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได ้
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