
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ     
ที่    ศก ๗๓๘๐๑๒ /พิเศษ   วันที่    ๓๑   มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง     สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

  เรื่องเดิม 
ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ประกอบด้วย การประเมิน ๓ ส่วน ได้แก่  ๑. แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ๒. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency : IT) ๓. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) นั้น 

ข้อเท็จจริง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้รับแจ้งจากจังหวัดศรีสะเกษ ว่า ส านักงาน ป.ป.ช.ได้มี 

ประกาศ เรื่อง  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .๒๕๖๔  ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ได้คะแนน จ านวน  75.62 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  โดยมีผลการประเมินระดับ  B  หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการสอดคล้อง
ตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA เป็นส่วนใหญ่ โดยมีบางประเด็นที่จ าเป็นวางแผนพัฒนา และ
ปรับปรุงประมาณราวร้อยละ 15 - 25 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามทั้งหมด  ทั้งนี้ หน่วยงานพึงพิจารณาประเด็น
ย่อยที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถ
ยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล  โดยมีผลคะแนนสูงสุดราย
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 100.00 
2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.82 
3 การปฏิบัติหน้าที่ 99.72 
4 การใช้อ านาจ 99.49 
5 การใช้งบประมาณ 99.39 
6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 94.35 
7 การปรับปรุงการท างาน 91.58 
8 คุณภาพการด าเนินงาน 91.46 
9 การเปิดเผยข้อมูล 58.63 

10 การป้องกันการทุจริต 31.25 
   

/ส านักงาน... 
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ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ข้อเสนอแนะ การส่งเสริมกลไกการท างานที่เปิดเผย  จะสามารถสร้าง 
ความเชื่อมั่นศรัทธาในมุมมองของสาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมี
การเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่  

๑) แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
โดยมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน  

๒) แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐของปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่าง  เช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินฯ  

๓) แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิด 
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / เป็น
กิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง  ตามข้อ  
๐36 / เป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน  

๔) แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด 
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่าง  เช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยง  และระดับของความเสี่ยง  
มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นการด าเนินการในปีที่รับการ
ประเมิน  

๕) แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน  
โดยเป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน  

๖) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต และประพฤติ 
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามข้อ ๐29 ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  

๗) แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการ  ต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่าง  เช่น 
รายละเอียด วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ วิธีการในการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ด าเนินการ เป็นต้น  

๘) แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ  
ยกตัวอย่าง  เช่น ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ซึ่งเป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา  

๙) แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีที่รับ 
การประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การ
พัฒนาบุคลากร การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ  
 

/๑๐) แสดงผล... 
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๑๐)   แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่าง  เช่น    
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  เห็นควรด าเนินการดังนี้ 

๑) แจ้งผลคะแนนการประเมินองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ให้ส่วนราชการในสังกัด 
ทราบและให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าผลที่ได้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ไปปรับปรุง พัฒนากระบวนการ
ท างานให้ดียิ่งข้ึน อันจะส่งผลให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานต่อไป 

๒) ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ในฐานะประธานคณะท างานประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส ประชุมคณะท างาน เพ่ือวางแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ให้ดียิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินในปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้ 

 

             มนฤดี   ใจอยู่ 
           (นางสาวมนฤดี   ใจอยู่) 
          นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ/ 

          คณะท างาน/เลขานุการ 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
      จิรศักดิ์  ปัญญาคม 

       (นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม)      
     รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ รักษาราชการแทน 

        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ   
 

  
 

- ความเห็น/ค าสั่ง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
                                                                แสวง    เชื้อทอง 

        (นายแสวง    เชื้อทอง) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ     
ที่    ศก ๗๓๘๐๑๒ /พิเศษ   วันที่    ๓๑   มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง     สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรียน    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ/หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกองทุกกอง/ 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้รับแจ้งจากจังหวัดศรีสะเกษ ว่า ส านักงาน ป.ป.ช.ได้มี 
ประกาศ เรื่อง  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .๒๕๖๔  ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ได้คะแนน จ านวน  75.62 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  โดยมีผลการประเมินระดับ  B  หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการสอดคล้อง
ตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA เป็นส่วนใหญ่ โดยมีบางประเด็นที่จ าเป็นวางแผนพัฒนา และ
ปรับปรุงประมาณราวร้อยละ 15 - 25 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามทั้งหมด  ทั้งนี้ หน่วยงานพึงพิจารณาประเด็น
ย่อยที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถ
ยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล จึงขอให้ส่วนราชการในสังกัดให้
ความส าคัญในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยเฉพาะการประเมินการประเมินใน
ส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือการลงข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเตรียมความพร้อมส าหรับ
การประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   

ในการนี้ จึงแจ้งประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ส่วนราชการในสังกัดทราบและให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ในฐานะประธานคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประชุม
คณะท างานฯ โดยน าข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เพ่ือวางแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ให้ดียิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

           แสวง    เชื้อทอง 
      (นายแสวง    เชื้อทอง) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
 
 
 
 
 
 

 



 
มาตรการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
............................................................... 

 

๑)  การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ   

ได้คะแนน จ านวน  75.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  โดยมีผลการประเมินระดับ  B ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผลการประเมินระดับ  B หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการสอดคล้องตามตัวชี้วัดและ
หลักเกณฑ์การประเมิน ITA เป็นส่วนใหญ่ โดยมีบางประเด็นที่จ าเป็นวางแผนพัฒนา และปรับปรุงประมาณราว
ร้อยละ 15 - 25 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามทั้งหมด  ทั้งนี้ หน่วยงานพึงพิจารณาประเด็นย่อยที่ยังคงเป็นปัญหา 
โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงาน
ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล จึงขอให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบ ให้ความส าคัญในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยเฉพาะการประเมิน
การประเมินในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือการลงข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเตรียมความ
พร้อมส าหรับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
      ๑)  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ๑๐๐.๐๐ คะแนน จากผลคะแนน IIT พบว่า คะแนนรวม  99.68 

คะแนนอยู่ใน ระดับดีมาก ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมี
แนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความ
โปร่งใส และมีมาตรฐานในการ  ปฏิบัติงาน โดย 
บุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจ  

      ๒)  การแก้ไขปัญหาการทุจริต       ๙๙.๘๒ คะแนน 
      ๓)  การปฏิบัติหน้าที่                  ๙๙.๗๒ คะแนน 
      ๔)  การใช้อ านาจ                      ๙๙.๔๙ คะแนน 
      ๕)  การใช้งบประมาณ                ๙๙.๓๙ คะแนน 
 

/ตัวชี้วัด... 
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ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
 ที่ มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่ มุ่ งสู่ การ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล 
อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ มีดังนี ้ 
     ๑) ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่าง
เท่าเทียมกัน  
    ๒ ) การสร้ างการรับ รู้ เกี่ ย วกั บ การใช้ จ่ าย
งบประมาณประจ าปี  
    ๓)  การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
   ๔)  การจัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน สามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย  โดยมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียน
จะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
๑)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร               ๙๔.๓๕ คะแนน จากผลคะแนน (EIT) พบว่า คะแนนรวม EIT 

92.46 คะแนนอยู่ใน ระดับดี ชี้ให้เห็นว่าประชาชน
หรือผู้ รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้
ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่
น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์
สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่
เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจ
ค านวณเป็นเงินได้ มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง
การพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ควรด าเนินการ คือ 
    ๑ ) ควรมี การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน  
    ๒)  การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย  
    ๓)  พัฒนาการด าเนินงาน /การให้บริการของ
หน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา ติดต่อหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงาน การบริการให้มีความโปร่งใส ปรับปรุง 
วิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

๒)  การปรับปรุงการท างาน                ๙๑.๕๘ คะแนน 
๓)  คุณภาพการด าเนินงาน                ๙๑.๔๖ คะแนน 

 
/ตัวชี้วัด... 
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ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  จากผลคะแนน (EIT) พบว่า คะแนนรวม OIT 44.94 คะแนนอยู่
ในระดับที่ต่ ามาก  แสดงให้เห็นว่า  หน่วยงานไม่มีการวางระบบเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ อย่างเป็นปัจจุบัน  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ท าให้โดยภาพรวมแล้ว
หนว่ยงานขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใส โดยมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่องต่อไปนี้  
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
     ข้อมูลพื้นฐาน  
     ๐๑  โครงสร้าง ไม่แสดงโครงสร้างฝ่ายการเมืองที่ประกอบด้วย

นายกและรองนายก 
     ๐๕  ข้อมูลการติดต่อ ไม่ แสดงช่ อ งท างการติ ดต่ อของหน่ วยงานที่

ประกอบด้วยที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล 
     ๐๙  Social Network url ที่ตอบไม่เชื่อมโยงจากหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน 

แต่ผู้ตรวจพบบนเว็บไซต์หลักจึงได้คะแนน 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
     แผนการด าเนินงาน  
     ๐๑๑  รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

ไม่แสดงรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

     การให้บริการ  
     ๐๑๖  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

ไม่มีผลส ารวจความพึงพอใจในปี งปม.๒๕๖๔ และ
ต้องจ าแนกเป็น ๓ ประเด็น คือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ, ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ,ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

     ๐๑๗  E-Service ต้องมีช่องทางการให้บริการออนไลน์ เช่น Google 
Form 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
     ๐๑๘  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ไม่มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2564 ที่

ครอบคลุม 1 ปี  
     ๐ ๑ ๙   ราย งานการก ากั บ ติ ด ตามการใช้ จ่ าย
งบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

ไมมี่รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ของไตร
มาสที่ 2 

     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
     ๐๒๓  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

ไม่ระบุเดือนในการท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน ประจ าปี 2564 

     ๐๒๔  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าปี 

ไม่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างครบทุกเดือนตลอดปีงปม.
พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๔  และต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบ  ได้ แก่ 
งบประมาณที่ใช้จัดซื้อจัดจ้าง, ปัญหา/อุปสรรค
,ข้อเสนอแนะ) 
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ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
     ๐๒๗  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ไม่มีหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง,เกณฑ์การสรรหา
และคัดเลือก,หลักเกณฑ์พัฒนาบุคคล ,หลักเกณฑ์
การประเมินการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การให้
คุณให้โทษและสร้างขวัญก าลังใจ 

     ๐๒๘  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

ไม่มีผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ
ปี งบ ป ร ะม าณ  พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๔  แ ล ะต้ อ งมี  ๔ 
องค์ประกอบ ได้แก่ ผลการด าเนินงานตามนโยบาย, 
ชื่ อ โค ร งก า ร /กิ จ ก ร ร ม , ปั ญ ห า / อุ ป ส ร ร ค
,ข้อเสนอแนะ) 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
     ๐๒๙  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ไม่มีคู่มือ/แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตฯ และต้องมี ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ วิธีการ/
ช่องทางการร้องเรียนฯ, ขั้นตอนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนฯ, ส่ วนงานที่ รับผิดชอบ,ระยะเวลา
ด าเนินการ) 

     ๐๓๐  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ไม่มีช่องทางแจ้ งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ แบบ Online  

     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
     ๐๓๒  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น URL ที่น ามาตอบ ไม่ตรงกับหัวข้อไม่สามารถให้

คะแนนได้ แต่ผู้ตรวจพบว่า ปรากฏบนเว็บไซต์หลัก
จึ ง ได้ ค ะแนน  ปี ห น้ าควร พิ จ ารณ าค าตอบ ที่
สอดคล้องมากขึ้น เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (ต้องมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นแบบ Online) 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
     เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
     ๐๓๕  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ไม่มีการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนายก 

อปท. ในการป้องกันการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ อย่างน้อย ๑-๒ กิจกรรม 

     การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  
     ๐๓๖  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ไม่มีผลการประเมินความเสี่ ยงการทุจริตฯ ใน

ปี งบ ป ร ะม าณ  พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๔  แ ล ะต้ อ งมี  ๓ 
องค์ประกอบ ได้แก่ เหตุการณ์ความเสี่ยง, ระดับ
ความเสี่ยง,มาตรการ/กิจกรรมป้องกันการทุจริตฯ) 

     ๐๓๗  การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ไม่มีผลการด าเนินการจัดการความเสี่ยง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 



- ๕ – 
 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
     ๐๔๒  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ไม่มีการวิ เคราะห์ผลจากประเมินที่มีข้อบกพร่องและ
มาตรการแก้ไขจากการประเมินผล ITA ปี 2563 
     ๑)  ต้องแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในปี ๒๕๖๔ 
     ๒)  ต้องมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์อย่างน้อย 
ประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความ
สอดคล้องกับผลการประเมินฯ 
     ๓)  มีการก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติหรือมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ 
อย่างน้อยประกอบด้วย การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนด
แนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผล 

     ๐๔๓  การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ไม่มีการวิ เคราะห์ผลจากประเมินที่มีข้อบกพร่องและ
มาตรการแก้ไขจากการประเมินผล ITA ปี 2563 ใน ๐42 
จึงไม่สามารถตรวจสอบความสอดคล้องได้ 

๑) ต้องแสดงความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการตาม 
มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

๒) ต้องมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 
๐๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๓) ต้องเป็นการด าเนินการภายในปีที่มีการประเมิน ITA 
 

ตารางแสดงข้อมูลจากแบบส ารวจการรับรู้ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  
ข้อ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่มาข้อมูล 
๑ งบประมาณยังไม่ทั่วถึงแก่ประชาชนและหมู่บ้าน EIT 
๒ ยื่นเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรของโครงการอบต.ไปนานแล้ว ยังไม่ได้รับการด าเนินการใดๆเลย EIT 
๓ ไฟฟ้าดับบ่อย เนื่องจากสายไฟน้อย EIT 

ที่มา:https://itas.nacc.go.th/report/rpt0205?DepartmentId=6074&Year=2021&FormTyp
eId=2&5B5F6099=19952A140C3689C1082C057F48CB7447 
 

/๒) ข้อเสนอแนะ... 

https://itas.nacc.go.th/report/rpt0205?DepartmentId=6074&Year=2021&FormTypeId=2&5B5F6099=19952A140C3689C1082C057F48CB7447
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0205?DepartmentId=6074&Year=2021&FormTypeId=2&5B5F6099=19952A140C3689C1082C057F48CB7447
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๒)  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
  จากการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕  ผู้บริหาร คณะท างานและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน
พิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
ดังนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

๑) การปรับปรุงระบบการ
ท า ง า น แ ล ะ ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  

๑) แต่งตั้งคณะท างาน  
๒ ) ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ท า ง า น แ ล ะ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
๓) ด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่
ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด 
๔) รายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ 
 

ส านักปลดั/
หน่วย

ตรวจสอบ
ภายใน 

เม.ย.๖๕-ก.ย.๖๕ รายงานผลการด าเนินการ
ผ่านเว็บไซต ์
www.makkhiap.go.th 
ภายในวันท่ี 30 กันยายน 
256๕ 

๒) ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 

จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
 

ส านักปลดั/
หน่วย

ตรวจสอบ
ภายใน 

เมษายน ๒๕๖๕ ค าสั่งมอบหมายและมีการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่าน 
www.makkhiap.go.th 
และ facebook  
อบต.หมากเขียบ 

๓) ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานาของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

๑) แจ้ง admin ปรับปรุงเว็บไซต์
และอัพเดทข้อมูลให้สอดคล้องกับ
แนวทางการประเมินฯ เช่น 
- จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการ
ทุจริตแยกจากช่องทางการร้องเรียน
ทั่วไป 
- ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารให้ครบถ้วน
ทั้ง ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง รูปถ่ายและ
ช่องทางการติดต่อ 
- จัดให้มีการบริการผ่านระบบ e-
service 
๒ ) แจ้ งหน่ วยงาน /เจ้ าหน้ าที่ ที่
เกี่ ย วข้ องในการน าส่ งข้ อมู ล ให้ 
admin เพื่อลงข้อมูลในระบบฯ 
 

ส านักปลดั/
หน่วย

ตรวจสอบ
ภายใน 

เมษายน – 
พฤษภาคม 

๒๕๖๕ 

รายงานผลการด าเนินการ
ผ่านเว็บไซต ์
www.makkhiap.go.th 
ภายในวันท่ี ๓๑ พ.ค. 
 256๕ 

๔) การสร้างฐานความคิด การ
การแยกแยะประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์ส่วนร่วม 

๑ ) เส ริมสร้ างฐานคิ ดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบของการประชุม/
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
๒) จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
 

ส านักปลดั เม.ย.-พ.ค.๖๕ รายงานผลการด าเนินการ 
ในประชุมประจ าเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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