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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

********************* 
 หลักการประเมิน 
 แนวคิด “Open to  Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก 
“เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือ
แสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซ่ึงการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วย
ส่งเสริม   ให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาค
ส่วน 
 ทั้งนี้   การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่ เข้ารับ                   
การประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น  แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ                       
มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ (58 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ต่อไป 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้ มี ส่ วน ได้ส่ วน เสี ยภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 
  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม  ่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุURL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่
อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์
ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด
ย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ                 
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การส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต) 
 
 หลักเกณฑ์การประเมินผล 
 1. การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 

 
 2. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

 
 
 3. ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่  21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                    
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

คะแนนภาพรวมหน่วยงาน อปท. องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ : ....77.16..คะแนน ระดับผลการ
ประเมิน ...B... 
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 1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
  1) องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ....B... ( 77.16 
คะแนน) ซึ่งเพ่ิมขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ...E... ( .....53.44... 
คะแนน) 
  2) สรุปผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563) ดังนี้ 

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 

IIT 
 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 99.20 92.41 ลดลง 

2. การใช้งบประมาณ 84.88 83.00 ลดลง 

3. การใช้อ านาจ 88.02 88.53 เพ่ิมข้ึน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.44 85.57 เพ่ิมข้ึน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 76.53 88.35 เพ่ิมข้ึน 

EIT 
 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 75.66 89.91 เพ่ิมข้ึน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 76.53 88.93 เพ่ิมข้ึน 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน 72.42 82.07 เพ่ิมข้ึน 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมูล 22.69 61.49 เพ่ิมข้ึน 

10. การป้องกันการทุจริต 0.00 62.50 เพ่ิมข้ึน 
 คะแนนเฉลี่ย 53.44 77.16 เพ่ิมข้ึน 
 ระดับการประเมิน E B  
 
 3) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ ....การปฏิบัติหน้าที่....... 
  3.1 ตัวชี้วัดที่ 1  
 

 4) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน และได้รับคะแนนมากกว่า 80 คะแนน คือ 
  4.1 ตัวชี้วัดที่ 1. การปฏิบัติหน้าที่ 
  4.1 ตัวชี้วัดที่ 2. การใช้งบประมาณ 
  4.1 ตัวชี้วัดที่ 3. การใช้อ านาจ 
  4.1 ตัวชี้วัดที่ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  4.1 ตัวชี้วัดที่ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  4.1 ตัวชี้วัดที่ 6. คุณภาพการด าเนินงาน 
  4.1 ตัวชี้วัดที่ 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

4.2 ตัวชี้วัดที่ 8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
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 5) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมขึ้น แต่มีค่าคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน คือ  
  5.1 ตัวชี้วัดที่ 9. การเปิดเผยข้อมูล 

4.2 ตัวชี้วัดที่ 10. การป้องกันการทุจริต 
 

 6) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง คือ  
  6.1 ตัวชี้วัดที่ 1. การปฏิบัติหน้าที่  
  6.2 ตัวชี้วัดที่ 2. การใช้งบประมาณ   
   
 2. ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
 
 

ผลการประเมินลดลงจากปีท่ีแล้ว  
พบว่า ข้อ I๑ ได้คะแนนประเมิน
น้อยที่สุด คือบุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน
หรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 
 

1. อาจเกิดจากการสื่อสารจากผู้มา
ติดต่อประสานงาน ไม่เข้าใจ ท าให้การ
ให้บริการของบุคลากรไม่ตรงประเด็น ใน
การให้บริการ จึงมีความจ าเป็นต้อง
พัฒนาบุคลาการด้านการสื่อสารท าความ
เข้าใจกับผู้รับบริการ 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   
 
 

ผลการประเมินลดลงจากปีท่ีแล้ว  
พบว่า ข้อ I7 ได้คะแนนประเมิน
น้อยที่สุด คือ ท่านรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 

1. ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือท า
หนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่
บุคลากรเพ่ือรับทราบการประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย ในปี ถัดไป 
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 3. ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 

1. E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
ช่องทางรับฟังค าติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ 
หรือไม่ 
 
 
 

2. O1 โครงสร้าง ไม่พบข้อมูล
โครงสร้างฝ่ายการเมือง  

3. O26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 

4. O27หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อ
เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตาม
ข้อ O29 ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 

2.  จัดท าโครงสร้าง ของบุคลาการท้ัง
ฝ่ายการเมือง และส่วนราชในส านักงาน  
3.แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปีที่รับการประเมิน อย่าง
น้อยประกอบด้วยการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร  การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร   การพัฒนาบุคลากร  การให้
คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ 
๔. แสดงการด าเนินการตามนโยบาย
หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การ
วางแผนก าลังคน การสรรหาคนดี คน
เก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้าง
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุ และแต่งตั้ง
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น โดยต้อง
เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับ
นโยบาย หรือแผนการบริหาร และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

 
 
 
 
 

5. O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อ
เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการ
ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การด าเนินการ 
ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ  (1) ก า ร รั บ รู้ เกี่ ย ว กั บ แ ผ น ก า ร ใช้ จ่ า ย

งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน  
(2) การใช้จ่ายงบประมาณ  

(1) สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ให้บุคลากรภายใน
หน่วยงาน  
(2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก ารต รวจส อบ ก าร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณ  
(3) มี ช่ อ งท า ง เพ่ื อ ให้ บุ ค ล าก รภ าย ใน
หน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย  โดยมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  

1.  หลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติ มีการ
การส่งหนังสือและประกาศไปยังหมู่บ้าน 
นายอ าเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด 
     - มีการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ  

(1) การรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของ
ท่านเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
(2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือ ยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
(3) การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง  
(4) การก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  

(1) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ    
(2) มีขั้นตอนการขออนุญาต   การขอยืมที่
ถูกต้อง  
(3)  สร้างมาตรการการก ากับดูและและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
  

1. มีแบบค าขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการ  
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2. ด้าน EIT มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตัวชี้วัด  ประเด็นการประเมิน  มาตรการ การด าเนินการ 
ตัวชี้วัดที่  6 คุณภาพการด าเนินงาน (1) การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้รับบริการ

เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด  
(2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มา
ติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันของพนักงาน  
(3) มีการเปิดเผยข้อมูล 
 

(1) มีขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการอย่างชัดเจน  
(2) สร้างจิตส านึกแก่พนักงานในหน่วยงานให้บริการ
ต่อผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 
(3) ต้องมีการเปิดเผย ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการ
อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการให้ผู้
มาติดต่ออย่างโปร่งใส โดยเฉพาะ 
(๔) ควรมีประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อ่ืนใดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ มีมาตรการโดยการจัดท าประกาศการไม่
เรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ 

1. มีการประกาศขั้นตอนการ
บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ
ด าเนินการตามก าหนด 

ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล  (1) ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ชัดเจน  
(2) ประชาสัมพันธ์โครงสร้างของหน่วยงานให้
ครอบคลุม  
(3) มีการประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงาน
บุคคลให้ครอบคลุม และก าหนดระยะเวลาที่
ชัดเจน  
 

(1) ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ชัดเจน  
(2) ประชาสัม พันธ์ โครงสร้างของหน่ วยงาน ให้
ครอบคลุม  
(3) มีการประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลให้
ครอบคลุม และก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน  
 

1. มีการด าเนินการ
ตามก าหนด 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

(1) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง  

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  ส านักปลัด/  
กองคลัง  

รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ  

(2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน  

(1) ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงานหน่วยงานเพ่ือให้ความรู้ เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ทับซ้อน  

ส านักปลัด  

(3) ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดา
เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศ
ของหน่วยงาน  

ส านักปลัด  

(4) การจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืม
ท รัพ ย์ สิ น ข อ งท างราชก าร ไป ใช้ ใน ก าร
ปฏิบัติงาน  

มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน  

ส านักปลัด /กองคลัง 

5) การเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง  ตรงไปตรงมา  และมี
แนวทางในการให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส  

จัดท าประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อ่ืนใดในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการ
จัดทาประกาศไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ  

ส านักปลัด  

6) การตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทัน
ก าหนดเวลา พร้อมที่ จะเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ  

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน  ส านักปลัด  

7) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน  

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บุคลากร
และสาธารณชนรับทราบ  

ส านักปลัด  

8) มีการมอบหมายงาน การปฏิบัติงาน รวมถึง
การประเมินผลการปฏิบัติ งานตามระดับ
คุณภาพของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการทางาน  
(2) ผู้บริหารเน้นย้ าในที่ประชุมเรื่องความเป็นธรรมในการประเมิน เพ่ือ
เพ่ิมความตระหนักให้กับหัวหน้างาน  

ส านักปลัด /กองคลัง 
กองช่าง 



 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  
ที ่        ศก 79501 /                   วันที่            กันยายน  2564                                           
เรื่อง     รายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ  
256๔ 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

เรื่องเดิม 
      ๑. ตามที่ ส านักงาน ปปช. ได้ก าหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS) และผู้ดูแลระบบ(Admin),(ผู้บริหาร) หน่วยงาน 
ในระบบ (ITAS) ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น 
     ๒. ส านักงาน ปปช.  ได้ด าเนินการประเมินผลการตอบแบบสอบถามจากแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT), แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการท า
แบบสอบถามของผู้ดูแลระบบ(Admin) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในระบบ (ITAS) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 และได้ประกาศผลคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  ข้อเท็จจริง 
            จังหวัดศรีสะเกษ  ได้แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
256๔  พร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท ารายงานการการวิเคราะห์  ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   เพ่ือเป็นการน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง 
พัฒนา และยกระดับ ตลอดจนเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมิน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป   

  ข้อเสนอ  
       เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖5 สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เห็นควรด าเนินการตาม
การวิเคราะห์ความเสี่ยง และด าเนินการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ส านักปลัดเทศบาล จึงได้วิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ  2564 เพ่ือปรับปรุงการท างาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ต่อไป 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

      (นางจุฑารัตน์   บังศร)ี 
         หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

 

ความเห็นของปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

     .      . 

 

 

  (นายมงคล  สิงห์ค า) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
 
         ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
 
              .      . 

 

 

              (นายมงคล  สิงห์ค า) 
                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

              

 

 

 

 

 

 


