
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอ ภูเวียง  จังหวัด ขอนแก่น 

 
1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพูพบว่า  มี
ผลคะแนน 68.02 คะแนน อยู่ในระดับ C ดังนี ้

 

 

 

 

 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่       91.76 คะแนน 1. การใช้ทรัพย์สินทางราชการ เจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ 
ร่วมถึงประชาชน มีข้ันตอนอย่างไร 
2.การแก้ไขปัญหาการทุจริต ต้องมีการประชุมร่วมกัน
เสนอมาตรการต่าง ๆ รวมถึงช่องทางการตรวจสอบ
เพิ่มมากขึ้น 

2. การใช้งบประมาณ      85.57 คะแนน 
3. การใช้อ านาจ           89.65 คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.94 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.40 คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 78.44 คะแนน 1.เพิ่มช่องทางการส่ือสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

ข้อมูล การอบรมผู้มีหน้าท่ีในการตอบข้อซักถาม 
2. การปรับปรุงการท างาน การอบรม ปรับปรุงการ
ให้บริการแก่ประชาชน  

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.74 คะแนน 
8. การปรับปรุงการท างาน  77.40 คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล      66.42 คะแนน ไม่พบผลการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงาน

หรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในปี 2564 
เนื่องจากเว็ปไซด์ของ อบต.ทุ่งชมพู ยังไม่สมบูรณ์ จึง
ท าให้ไม่สามารถลงข้อมูลทันตามเวลาท่ีก าหนด   

10. การป้องกันการทุจริต 25.00 คะแนน 
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2) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เมื่อวันที่ 15 กันยายน  2564  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้
ร่วมกันพิจารณาเพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ชมพู  ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 
1.การเสริมสร้าง
ความรึความเข้าใจ  
การแก้ไขปัญหาการ
ทุจจริตของ
หน่วยงาน 

จัดประชุมบุคลากรภายใน
หน่วยงานเพื่อรับทราบ
แผนงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจจริต
ของหน่วยงานและนโยบาย
หรือมาตรการการป้องกัน
การทุจจริตในหน่วยงาน 

ส านักปลัดฯ ม.ค. – มี.ค. 65 รายงานผล
ด าเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจ าเดือน
เมษายน 2565 

2. การปรับปรุง
คุณภาพการท างาน
ของหน่วยงาน 

1) แต่งต้ังคณะท างานลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในเรื่องท่ี
ให้บริการประชาชน 
2) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
คู่มือประชาชน เผยแพร่
บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน 
3) ก าหนดขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงานในเรื่องท่ี
ให้บริการประชาชน 
4) เพิ่มช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นเสนอแนะให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อปรับปรุง
การด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
5) น าแอปพลิเคช่ันต่าง ๆ
มาอ านวยความสะดวกใน
การบริการให้ประชาชน 

ส านักปลัด ฯ ต.ค.64 - ม.ค.65 รายงานผล
ด าเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 
2565 

 

 
 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 

3.การปรับปรุงการ
เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 

1) แต่งต้ังคณะท างาน
ปรับปรุงเว็ปไซด์ของ
หน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานท่ี
ชัดเจน 
2) แต่งต้ังผู้รับผิดชอบการ
น าข้อมูลลงเว็ปไซด์ของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัดฯ ต.ค.64 - ม.ีค.65 รายงานผล
ด าเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจ าเดือน 

4.การส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงาน 

1) แต่งต้ังคณะท างานจัดท า
มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 
2) ประชุมคณะท างานเพื่อ
จัดท ามาตรการ 
3) มอบหมายให้กอง/ส านัก 
รับผิดชอบด าเนินการ 

ส านักปลัด ฯ ต.ค.64 - ม.ีค.65 รายงานผล
ด าเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจ าเดือน 



 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ITA 2021 
Open to Transparency 

ประตูสู่ความโปร่งใส 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู 
อ าเอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
๑. ผลการประเมิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากผลการประเมินฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ ๘๖.๕๘  คะแนน  ระดับผลการประเมิน A  ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๕.๐๐ คะแนน  
จ านวน  ๓  ตัวชี้วัด  และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  จ านวน  ๗  ตัวชี้วัด 
 
 



-๒- 
๒. ข้อบกพร่องจากการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
    ๑.๑ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  (เฉพาะตัวชี้วัดท่ีได้น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) 

ล าดับ รายการ การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง มาตรการด าเนินการปรับปรุง 

๑ คุณภาพการด าเนินงาน  ได้ 78.44 คะแนน      ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าหน่วยงานมีการบริการผู้มา
ติดต่องานกับคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน  ในระดับน้อย 

     จัดท าบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส  และบริการประชาชนด้วยความเท่า
เทียมกันไม่เลือกปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ี
ดีในการให้บริการแก่ประชาชน 

๒ การปรับปรุงการท างาน  ได้ 77.40 คะแนน       ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าหน่วยงานมีการด าเนินงาน/
การให้บริการ มีความโปร่งใส  ในระดับน้อย 

 

    ๑.๒ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  (เฉพาะตัวชี้วัดท่ีได้น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) 

ล าดับ รายการ การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง มาตรการด าเนินการปรับปรุง 

    

1 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้ ๗๕.๐๔ คะแนน 

  
พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามบางส่วนประมาณ ร้อยละ 
๑๕.๖๓ ทราบแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ในระดับน้อย 

     จัดท าคู่มือประชาสัมพันธ์ท่ีผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน
ยังไม่เข้าใจ ได้แก่ เอกสารการใช้งบประมาณ , 
หลักการใช้ทรัพย์สินของราชการ  และแนวทาง
แก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยการแจ้งเวียนให้ทุกส่วน
ราชการทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

 
 
 
 
 



-๓- 
    ๑.๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  (เฉพาะข้อท่ีได้ ๐ คะแนน) 

ล าดับที่ รายการ ความเห็นของผู้ตรวจ การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง มาตรการด าเนินการปรับปรุง 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑ 
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ท่ีน ามาตอบ ไม่ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ อันได้แก่ 
ห ลัก เกณฑ์การสรรหาและ คัด เ ลือกบุ คลา กร , 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร, หลักเกณฑ์
กรรพัฒนาบุคลากร, หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร  และหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ
และการสร้างขวัญก าลังใจ 

     น าหลักเกณฑ์ต่างๆ  แยกไว้โดยไม่ได้
น า ม า ร ว ม กั น ท่ี ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
หน่วยงาน  ซึ่งผู้ตรวจเห็นว่าไม่ครบทุก
หลักเกณฑ์ 

     จั ด ท า เ ป็ น ป ร ะ ก า ศ ข อ ง
หน่วยงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  โดยให้มีทุกหลักเกณฑ์  

 
๓. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
    ๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  โดยการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  และบริการประชาชนด้วยความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีในการให้บริการแก่ประชาชน 
    ๒. มาตรการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน  โดยการจัดท าคู่มือประชาสัมพันธ์ท่ีผู้ปฏิบัติงานด้วยกันยังไม่เข้าใจ ได้แก่ เอกสารการใช้งบประมาณ , หลักการใช้
ทรัพย์สินของราชการ  และแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยการแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
    ๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความโปร่งใส  โดยท าค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ผู้ปฏิบัติงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหัวข้อการประเมินคุณธรรมเละความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

งานบริหารงานท่ัวไป 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 


