
 
บันทึกขอความ 

สวนราชการ  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย   
ท่ี  พช 75101 /256๓       วันท่ี  ๓๐  ธันวาคม  2563 
เรื่อง   การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
 
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ไดเขารวมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.256๓ ไดเริ่มกระบวนการประเมิน ITA ผานระบบ ITAS ท่ีเว็บไซต http://itas.nacc.go.th/ 
ตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน 2563 และไดสิ้นสุดกระบวนการประเมิน ITA เม่ือวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดย
คณะท่ีปรึกษาไดตรวจใหคะแนนและใหขอเสนอแนะในการยกระดับคุณธรรมแลความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี 102/2563 เม่ือวันท่ี 16 
กันยายน 2563 เห็นชอบใหสํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินประกาศผลคะแนนใหสาธารณชนรับทราบ ซ่ึงคะแนนใน
ภาพรวมองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยในภาพรวมมีระดับคะแนน ๘๔.๓๔ คะแนน จัดอยูในระดับ B   

เ พ่ือใหการประเ มินคุณธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนินงานของหน วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององคการ
บริหารสวนตําบลตาดกลอยอยูในระดับท่ีดีตอไป จึงใหทุกสํานัก/กอง กําชับผูรับผิดชอบดําเนินการ           
ตามมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตามประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดย
เรงดวน ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึน และมาตรการแนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัต ิ
ดังตอไปนี้ 

๑) การเก็บขอมูลจากบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 

ประเด็นขอบกพรองหรือจุดออน 
/ประเด็นท่ีตองพัฒนาใหดีข้ึน 

มาตรการ/แนวทางการนํา 
ผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัต ิ

  การกําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบ และมอบหมายหนาท่ี
ผูรับผิดชอบงานท่ีเก่ียวของกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ 
 
 

 นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย        
มีคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
มอบหมายการปฏิบัติหนาท่ีผูรับผิดชอบประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานของรฐัใหชัดเจน 

 
 

 2) การเก็บขอมูลจากผูรับบริการหรือผูติดตอหนวยงานภาครัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) 

ประเด็นขอบกพรองหรือจุดออน 
/ประเด็นท่ีตองพัฒนาใหดีข้ึน 

มาตรการ/แนวทางการนํา 
ผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัต ิ

  การบริการประชาชนลาชาไมเปนไปตามความตองการของ
ผูรับบริการ 
   
 

 การบริการประชาชนผูมารับบริการตองรวดเร็ว
เปนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด  

 
  

http://itas.nacc.go.th/%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88
http://itas.nacc.go.th/%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88


ประเด็นขอบกพรองหรือจุดออน 
/ประเด็นท่ีตองพัฒนาใหดีข้ึน 

มาตรการ/แนวทางการนํา 
ผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัต ิ

  การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี อบต.ตาดกลอย 
  
 
 
 
  การสงรายชื่อกลุมตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก        
มีจํานวนนอยกวาจํานวนข้ันต่ําท่ีกําหนดท่ีตองดําเนินการ
เก็บขอมูล  

  การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตองเปนไปตาม
เวลาราชการ โดยนักทรัพยากรบุคคลเปนผู
ตรวจสอบและรายงานใหผุบริหารทราบ 

 
 

  หนวยงานควรนําเขาขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย 
ภายนอกตามจํานวนข้ันต่ําท่ีกําหนด และมี
ชองทางการติดตอท่ีครบถวนสมบูรณ          
ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

 
3) การเก็บขอมูลทางเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) 

ขอ ประเด็นขอบกพรองหรือจุดออน 
/ประเด็นท่ีตองพัฒนาใหดีข้ึน 

มาตรการ/แนวทางการนํา 
ผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัต ิ

O๐๒ ขอมูลผูบริหาร ขาดชองทางการติดตอ
ผูบริหารแตละคน 

 เพ่ิมเบอรโทรศัพทของผูบริหาร และเผยแพรใน
เว็บไซตของหนวยงาน 

O๐๔ แผนยุทธศาสตรหรือ
แผนพัฒนาหนวยงาน 
 

ไมพบขอมูล มีการตรวจสอบ link ใหถูกตอง ครบถวน 

O๐๕ ขอมูลการติดตอ 
 

ขาดหมายเลขโทรสาร  เนื่องจาก อบต.ตาดกลอย ไมมีชองทางการ
ติดตอทางโทรสาร ระบุเหตุผลในระบบ ITA  

O๐๘ Q&A ตองระบุชองทาง  ปรับปรุงเว็บไซตหนวยงานใหมีชองทาง Q&A 
O17 E-Service ไมพบขอมูล  ตองมีบริการประชาชนในรูปแบบ E-Service 

โดยประชาชนสามารถรับบริการผาน E-Service 
ของหนวยงานได 

O๒๗ หลักเกณฑการบริหาร
และพัฒนาทัพยากร
บุคคล 

ขอมูลไมครบ
องคประกอบท่ีกําหนด 

 เพ่ิมขอขอมูลเผยแพรในเว็บไซตหนวยงาน 

O๓๓ การเปดโอกาสใหเกิด
การมีสวนรวม 

เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนใน
ปงบประมาณนัน้ๆ 

  การเปดเผยการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม
ใน เ ว็ บ ไซต  ต อ ง ร ะบุ โ ค ร ง กา ร  กิ จ กร รม 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ และวัตถุประสงคให
ชัดเจน 

O35 การ มีส ว นร วมของ
ผูบริหาร 

ผู บ ริ ห า ร สู ง สุ ด ร ว ม
กิจกรรมอยางไร 

การเปดเผยการการมีสวนรวมของผูบริหาร      
ใน เ ว็ บ ไซต  ต อ ง ร ะบุ โ ค ร ง กา ร  กิ จ กร รม 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ผูบริหารสูงสุดรวม
กิจกรรมอยางไรใหชัดเจน 

 
 
 



ขอ ประเด็นขอบกพรองหรือจุดออน 
/ประเด็นท่ีตองพัฒนาใหดีข้ึน 

มาตรการ/แนวทางการนํา 
ผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัต ิ

O37 การดํา เนินการเ พ่ือ
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

การดําเนินการไมเปน
รูปธรรม 

 การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ตองเปนรปูธรรม 

O38 การเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกร 

- การการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรตองเปน
รูปธรรม 

O43 การดําเนินการตาม
มาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความ
โปรงใสภายใน
หนวยงาน 

ไมพบการดําเนินการท่ี
เปนรูปธรรม 

 เปดเผยขอมูลการดําเนินการตามมาตรการ
สง เสริมคุณธรรมและความโปรง ใสภายใน
หนวยงาน ทางเว็บไซตหนวยงาน 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 (ลงชื่อ).........................................................   
          (นางสาวมลิวรรณ  เชื้อหนองใฮ)  

            หวัหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

 

- ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

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

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

(ลงชื่อ)....................................................   
         (นางสาวมลิวรรณ  เชือ้หนองใฮ)  

                  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

     รักษาราชการแทน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 
- ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 (ลงชื่อ)……………………………………………….  
          (นายสมชาย  แกวพวง)  

            นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

 

 


