


 

 

 

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าววัแดง 

อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

 

 



 

ค าน า 
          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ  ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

           องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง  ได้เข้าร่วมการประเมิน ITA ตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนถึง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนั นเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดงจึงได้
น าผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มาวิเคราะห์เพื่อยกระดับผลการประเมินให้ดีขึ น  และเพื่อ
ก าหนดเป็น “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”  และน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

 

 

 

                                                                                            สิงหาคม  2565 
                                                                                           ส านักปลัด 

                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง  
อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

          ผลการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีผลคะแนน  85.66  คะแนน  อยู่ในระดับ A  ดังนี   

 

คะแนน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลถ า้ววัแดง 

85.66 คะแนน 

ระดบัผลการประเมนิ 

A 

ดเูกณฑก์ารประเมนิ  
 
การปฏบิัตหินา้ที ่

87.55 
การใชง้บประมาณ 

77.01 
การใชอ้ านาจ 

76.95 
การใชท้รัพยส์นิของราชการ 

75.54 
การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ 

72.74 
คณุภาพการด าเนนิงาน 

79.66 
ประสทิธภิาพการสือ่สาร 

77.85 
การปรับปรงุการท างาน 

75.20 
การเปิดเผยขอ้มลู 

95.00 
การป้องกันการทจุรติ 

100.00 

 

       โดยสามารถวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ถ  าวัวแดง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แต่ละตัวชี วัด  ได้ดังนี                                                                                                                                     

              ตัวชี วัดของการประเมิน ITA                                             ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/แก้ไข 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

1. การปฏิบัติหน้าที่                   87.55  คะแนน ผลคะแนน IIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องแก้ไขในเรื่อง การ
แก้ไขปัญหาการทุจริต หน่วยงานยังไม่มีการเฝ้าระวังการ
ทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และ/หรือ การลงโทษ
ทางวินัยเท่าที่ควร   หน่วยงานควรมีแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการ
ทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต 

2. การใช้งบประมาณ                 77.01 คะแนน 
3. การใช้อ านาจ                       91.67  คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ      75.54  

คะแนน 
5. การแก้ ไขปัญหาการทุจริต        72.74  

คะแนน   



แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน           79.66  คะแนน ผลคะแนน EIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องแก้ไขในเรื่อง  การ

ปรับปรุงการท างาน   หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการด าเนินการ โครงการ หรือ
กิจกรรมต่างๆ 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร       77.85  คะแนน 
8. การปรับปรุงการท างาน         75.20  คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล                  95.00  คะแนน ผลคะแนน OIT พบว่าการควรพัฒนาและปรับปรุง ใน

ประเด็นตัวชี วัดที่ 9 ตัวชี วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  

10. การป้องกันการทุจริต           100.00  คะแนน 

 

การวิเคราะห์ตัวชี วัดที่เป็นจุดอ่อนและแนวทางการปฏิบัติ 

จุดอ่อน แนวทางการปฏิบัต ิ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี  มากน้อย
เพียงใด โปร่งใสเป็นไปตามขั นตอนที่ก าหนด โปร่งใส
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

-จัดให้มีปิดประกาศ และประชาสัมพันธ์ผังแสดง ขั นตอน 
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ให้บริการ ณ จุด
ปฏิบัติงาน/ให้บริการ ทีผู่้มาติดต่อขอรับบริการสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 
-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
 
-จัดให้มีเจ้าหน้าทีใ่ห้ค าแนะน า/ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ
งานในหน่วยงาน 
 
-จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่าน
ช่องทางตา่งๆของหน่วยงาน 

 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

 

จุออ่อน แนวทางการปฏิบัต ิ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

-ประชุมชี แจงสร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ให้ยึดมั่น
ผลส าเร็จของงาน และพร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิด
จากตนเอง 
 
-วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสที่จะก่อให้เกิดการเรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อนอกเหนือจากท่ี
กฎหมายก าหนด 
 
-ก าหนดนโยบาย มาตรการ งดการรับ การเรียกร้องหรือการให้ 
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือหน่วยงาน
อื่นใดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น No Gift policy 
(กรณีจ าเป็นต้องเป็นไปตามที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนด
เท่านั น) 
 

การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วงงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี  เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการหรือไม่ 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี แจงและตอบค าถามเมื่อมี
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มาก
น้อยเพียงใด 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ นมากน้อย
เพียงใด 



หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั นตอน
การด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ น มากน้อยเพียงใด 

-ใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดี 
หรือการอวยพร ผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ แทนการให้
ของขวัญ 
 
-พัฒนาเว็บไซต์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะให้เป็นปัจจุบัน 
ครบถ้วน น่าสนใจ เข้าถึงได้ง่ายหลากหลายช่องทาง 
 
-จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น แจ้งข้อร้องเรียนการ
ทุจริต การชี แจง ตอบข้อสงสัยสถานะของการด าเนินการ และ
การรายงายผลท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย และรวดเร็วตามแต่กรณี 
 
-จัดท าวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุง พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
ระบบและวิธีการปฏิบัติงานการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ น 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ น หรือไม่ 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีขึ น มากน้อยเพียงใด 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ น มากน้อยเพียงใด 

 

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

 
ขั นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเสร็จ รายงานผล 

-จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารต้องเปิดเผย
ต่อสาธารณะตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดทาง
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง และ
ช่องทางอื่นตามความเหมาะสม 

ส านักปลัด มกราคม พ.ศ. 
2566 

รายไตรมาส 

-เปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลที่
ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนดทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัว
แดง และช่องทางอื่นตามความเหมาะสม 

ทุกกอง กันยายน พ.ศ. 
2566 

รายไตรมาส 

-พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมก่อนส่งข้อมูลเผยแพร่ ทุกกอง กันยายน พ.ศ. 
2566 

รายไตรมาส 

-ก ากับติดตามการปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอและให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนรายงานผลการ
ด าเนินการรวมทั งสรุปปัญหาและอุปสรรค ต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง ทุก 6 เดือน 

ส านักปลัด มีนาคม พ.ศ. 
2566 – 

กันยายน พ.ศ. 
2566 

ทุก 6 เดือน 

 
2. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติการและการให้บริการ 

 
ขั นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเสร็จ รายงานผล 

-จัดให้มีปิดประกาศ และประชาสัมพันธ์ผังแสดงขั นตอน 
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ให้บริการ ณ จุด ปฏิบัติงาน/
ให้บริการ ที่ผู้มารับติดต่อสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

ทุกกอง กันยายน พ.ศ. 
2566 

ทุก 6 เดือน 

-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
-จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า/ตอบข้อสงสัย 
-จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
-จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต 

 


