
บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

ท่ี  พช 75101 /256๖               " " " " " " " " " " " " " " วันท่ี   ๕  มกราคม  256๖

เรื่อง   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (ITA)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

เรื่องเดิม 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 

ไดดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐดําเนินงานในดานคุณธรรมและความโปรงใส 
ใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงแกไขและพัฒนาหนวยงานภาครัฐทุกแหงใหมีคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินการภายใตมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ และเพ่ือขับเคลื่อนใหหนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงาน
บรรลุซ่ึงเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ.2561-2580) กระบวนการประเมิน ITA ผานระบบ ITAS ท่ีเว็บไซต http://itas.nacc.go.th/ 
ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม 256๕ และไดสิ้นสุดกระบวนการประเมิน ITA เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี 77/2565 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 เห็นชอบให
สํานักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหหนวยงานภาครัฐ            
ท่ีเขารวมการประเมินและสาธารณชนรับทราบ นั้น 

ขอเท็จจริง 

สํานักปลัด ขอรายงานผลการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานของรัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และรายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสฯ ภายในหนวยงาน พ.ศ.2565 รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้ 

ขอพิจารณา 
1. เห็นควรพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ พ.ศ.2565 
2. เห็นควรเผยแพรผลการดําเนินการฯ ใหทุกสวนราชการในสังกัดรับทราบ และ

ประชาสัมพันธทางเว็บไซตของหนวยงาน www.tadkloi.go.th ตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 (ลงชื่อ).........................................................  
   (นางสาวศรีวรรณ   คํารุน)  

     นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

-ความเห็น...

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
http://www.tadkloi.go.th/
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- ความเห็นหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

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

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

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

  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

- ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

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

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

(ลงชื่อ)....................................................  
      (นายมิตร  ศรีบุรินทร)  

    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

- ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 (ลงชื่อ)………………………………………………. 
          (นายสมยง  คําตุม)  

       นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

- ทราบและโปรดแจงผลการดําเนินการฯ ใหเจาหนาท่ีในสังกัดทราบตอไป

.................................................ผูอํานวยการกองคลัง 

.................................................ผูอํานวยการกองชาง 

.................................................ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 



 

 

 

 

 

 

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

อําเภอหลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ  
Integrity and Transparency Assessment (ITA)  

 
1. กรอบและเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงานของรัฐ (ITA) ประกอบดวย 
10 ตัวชี้วัด โดยประกอบดวยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 3  สวนโดยสรุป ดังนี้ 
 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
แบบวัดการรับรูของผู มีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี รอยละ 30 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรูของผู มีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน รอยละ 30 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(OIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล รอยละ 40 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 

 
 กําหนดเกณฑการประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะคาคะแนนควบคูกับ
ระดับผลการประเมิน โดยจําแนกออกเปน 7 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ผลการประเมิน ITA ขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 จากผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
พบวามีผลคะแนน 81.57 คะแนน อยูในระดบั B ดังนี้ 

 
 

 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT ) 
ตัวชี้วัด ผลคะแนน 

1. การปฏิบัติหนาที 100 
2. การใชงบประมาณ  99.44 
3. การใชอํานาจ  100 
4. การใชทรัพยสินของราชการ  99.44 
5. การแกไขปญหาการทุจริต 100 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
( External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 92.41 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 80.84 
8. การปรับปรุงการทํางาน 88.07 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) 

9. การเปดเผยขอมูล 77.05 
10.การปองกันการทุจริต 50 

คะแนนเฉลี่ย 81.57 
 

 

 



ท้ังนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ.

2565 ขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ดังนี้ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 อยูในระดับท่ีพอใช แมวาจะสอดคลอง
เปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีมีเปาหมาย
หลักเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ แตยังตองมีการยกระดับการ
ดําเนินงาน โดยมีคะแนนอยูท่ี 81.57 คะแนน 
            หนวยงานไดมีการดําเนินตามแบบวัด IIT หนวยงานไดมีการดําเนินตามแบบวัด IIT ตัวชี้วัดท่ี1 
การปฏิบัติหนาท่ี  ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ และตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริตท่ีดีเยี่ยม ควรรักษา
มาตรฐานไว ท้ังนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 2  การใชงบประมาณ และตัวชี้วัดท่ี 4 
การใชทรัพยสินของราชการ ซ่ึงผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในตัวชี้วัดท่ี
มีผลการประเมินต่ํา โดยเฉพาะในขอดังตอไปนี้ 

ขอ i12 หนวยงานควรประชาสัมพันธชองทางในการติดตอ - สอบถาม เพ่ือใหบุคลากรได
แสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักทวงในเรื่องการใชจายงบประมาณ รวมถึงพัฒนาและประชาสัมพันธ
ข้ันตอนและชองทางการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหบุคลากรสามารถรองเรียนในกรณีท่ีมี
การใชจายงบประมาณไมถูกตอง  
            ขอ i23 หนวยงานควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการตาม
ประเภทงานดานตางๆ ไวอยางชัดเจนในคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พรอมท้ังเผยแพรคูมือโดยใชชองทาง
ประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง 
 
            ในสวนของการประเมินตามแบบวัด EIT หนวยงานไดมีการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 6 
คุณภาพการดําเนินงาน ท่ีดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว ท้ังนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารซ่ึงผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานใน
ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินต่ํา โดยเฉพาะในขอดังตอไปนี้ 
            ขอ e10 หนวยงานควรเผยแพรชองทางการรองเรียนเจาหนาท่ีของหนวยงาน ผานชองทาง
ออนไลน โดยจัดใหมีมาตรการคุมครองและปกปดขอมูลผูแจงเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพรชองทางดังกลาว
ในจุดท่ีบุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงาย เชน บริเวณจุดใหบริการหรือจุดประชาสัมพันธของหนวยงาน 
เปนตน 
            ขอ e8 หนวยงานควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอ - สอบถามขอมูล โดยมีลักษณะ
เปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น  นอกจากนี้ ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดท่ี
บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงายและสะดวกในการใชงาน 
            ขอ e6 หนวยงานจะตองมีการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผานชองทางท่ี
หลากหลายและอํานวยความสะดวกในการเขาใชงาน 
 
 
 



                 สําหรับการประเมินตามแบบวัด OIT องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยควรพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินท่ีไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังนี้ 
           ตัวชี้วัดท่ี 10. การปองกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 
           ขอ O42 หนวยงานตองแสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในป พ.ศ. 2564 มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห อยางนอยตอง
ประกอบดวย ประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึน
ท่ีมีความสอดคลองกับผลการประเมินฯ และมีการกําหนดแนวทางการนําผลการวิเคราะห ไปสูการปฏิบัติหรือ
มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองตามผล
การวิเคราะหผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดตาง ๆ อยางนอยตองประกอบดวย การกําหนดผูรับผิดชอบ
หรือผูท่ีเก่ียวของ การกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามใหนําไปสูการ
ปฏิบัติและการรายงานผล ท้ังนี้ หนวยงานตองทําการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ประจําป พ.ศ.2564 ดวย
ตัวของหนวยงานเอง หากดึงขอมูลบทวิเคราะหหรือขอเสนอแนะจากระบบ ITAS มาโดยไมมีการวิเคราะห
เพ่ิมเติม จะไมไดคะแนนในขอนี้ 
          ขอ O43 หนวยงานตองแสดงความกาวหนาหรือผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน มีขอมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในหนวยงานในขอ o42 ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและเปนการดําเนินการในป พ.ศ. 
2565 ท้ังนี้ การดําเนินการในขอนี้ ตองมีความสอดคลองกับมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงานในขอ o42 
 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมผลการประเมินองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
1.ปรับปรุงดานการเก็บขยะอยากใหมาเก็บทุกสัปดาห 
2.อยากใหมีเจาหนาท่ีมาคอยตอนรับสอบถามประชาชนวามาติดตอเรื่องอะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. การวิเคราะหผลการประเมินจําแนกตามเคร่ืองมือการประเมิน  
 จากผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

 พบวามีผลคะแนน 81.57 คะแนน อยูในระดบั B ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่ึงมีคะแนน 95.42 

คะแนน อยูในระดับ AA และลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2563 ซ่ึงมีคะแนน 84.34 คะแนน อยูในระดับ B  

 

 
ประกอบกับขอเสนอแนะของสํานักงาน ป.ป.ช. พบวาองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย มีประเด็นท่ีควร

รักษามาตรฐานการดําเนินงานหรือพัฒนาใหดีข้ึน และประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออน ท่ีจะตองแกไขโดย

เรงดวน ดังตอไปนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นท่ีควรรักษามาตรฐานการ
ดําเนินงานหรือพัฒนาใหดีขึ้น 

ประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือ
จุดออน ท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี  
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ  
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการ   
ทุจริต 
- ควรรักษามาตรฐานการ
ดําเนินงานและพัฒนาใหดีข้ึน 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 
 -บุคลากรในหนวยงานอาจขาด
ความสนใจ ความใฝรู เนื่องจาก
บุคลากรบางตําแหนง อาจเขาใจ
วาไมเก่ียวของกับหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของตน 
 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของ 
ราชการ 
-บุคลากรในหนวยงานบาง
ตําแหนง ขาดความเขาใจใน
กระบวนการ ข้ันตอน วิธีการ 
เก่ียวกับการใชทรัพยสินของ
ราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ 

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของ
ราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการ
ทุจริต 

ปี 2565  

81.57 คะแนน ระดับB 

ปี 2564  
95.42 คะแนน ระดับAA 

ปี 2563  

84.34 คะแนน ระดับB 

ปี 2562 

60.87 คะแนน ระดับD 

ปี 2561 

28.77 คะแนน ระดับF 



ตัวชี้วัด ประเด็นท่ีควรรักษามาตรฐานการ
ดําเนินงานหรือพัฒนาใหดีขึ้น 

ประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือ
จุดออน ท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน 
  -การบริการประชาชนตาม
ภารกิจในทุกดาน ตองรักษา
มาตรฐานและปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน 
ประชาชนท่ีมารับบริการตอง
ไดรับการบริการท่ีเทาเทียม       
ไมเลือกปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 
-ควรมีการปรับปรุงชองทางการ
สื่อสารท่ีหลากหลาย รวมท้ัง
ชองทางการรองเรียนการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และ
ประชาสัมพันธใหประชาชน
รับทราบ 
 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบ
การทํางาน 
-ควรมีการปรับปรุงระบบการ
ทํางานใหดียิ่งข้ึน ประชาชนมีสวน
รวมกับการพัฒนา และมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือการบริการท่ี
รวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบ
การทํางาน 

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 
 -ควรศึกษาขอมูลและ
องคประกอบของแบบวัดการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)    
ใหชัดเจน และปรับปรุงขอมูลแต
ละตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนเปน 0 
คะแนน ใหครบองคประกอบท่ี
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 
 
 -ขอ O11 รายงานการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานประจําป 
รอบ 6 เดือน 
 
-ขอ O12 รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการ
ทุจริต 
 
-ขอ O42 มาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงาน 
  อบต.ตาดกลอย ตองวิเคราะห
ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ในป พ.ศ. 
2565 ท่ีเปนขอบกพรองหรือ
จุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน 
และกําหนดแนวทางการนําผล
การวิเคราะห ไปสูการปฏิบัติหรือ
มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการ
สงเสริมคุณธรรมและความ 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการ
ทุจริต 



ตัวชี้วัด ประเด็นท่ีควรรักษามาตรฐานการ
ดําเนินงานหรือพัฒนาใหดีขึ้น 

ประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือ
จุดออน ท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน 

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
 -ขอ O17 E-Service 

 
-ขอ O25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
-ขอ O26 การดําเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรพัยากร
บุคคล 
 
-ขอ O28 รายงานผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

โปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน  
โดยตองมีรายละเอียดครบ
องคประกอบตามท่ี สํานักงาน 
ป.ป.ช.กําหนด 
 
-ขอ O43 การดําเนินการตาม
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในหนวยงาน 
  อบต.ตาดกลอย ตองแสดง
ความกาวหนาหรือผลการ
ดําเนินการตามมาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงาน ขอ o42 ไปสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
 

  

นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

เก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ดังนี้  

1.ปรับปรุงดานการเก็บขยะอยากใหมาเก็บทุกสัปดาห 

2.อยากใหมีเจาหนาท่ีมาคอยตอนรับสอบถามประชาชนวามาติดตอเรื่องอะไร 

จากขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจะตองมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบในรูปแบบตางๆ             

ใหประชาชนไดรับทราบ รวมท้ังชองทางสื่อสารในรูปแบบสังคมออนไลน และประชาสัมพันธผานทางผูนํา

ชุมชน กรณีการเก็บขนขยะซ่ึงมีการเก็บขนทุกวันจันทร-ศุกร ไมเวนวันหยุดนักขัตฤกษ และกรณีการตอนรับ

ประชาชน องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย มีจุดบริการประชาชนซ่ึงมีเจาหนาท่ีคอยใหบริการเพ่ือแนะนํา

ในเรื่องตางๆ และมีคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในเวลา 07.30-08.30 น. และ 12.00-13.00 น.  

ของวันทําการ 

 

 

 

 

 

 

 



4. มาตรการในการสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใสประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ผลการวิเคราะหการประเมิน ITA ขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 นําไปสูการกําหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้ 

 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตาม
ประเมินผล 

1. สงเสริมใหทุก
ภาคสวนให
ความสําคัญกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
ของหนวยงาน
ภาครัฐ 

1.ผูบริหารมีการ
ประชุมเพ่ือเตรียม
ความพรอมสําหรับ
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ 
2. คําสั่งคณะทํางาน
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ 
3. เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบเขารวม
ประชุม/อบรม เพ่ือ
ยกระดับผลการ
ประเมิน 
4. ประชาสัมพันธ
ชองทางการตอบ
แบบวัดการรับรูของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (IIT) และ
ชองทางการตอบ
แบบวัดการรับรูของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก (EIT)  
5. ศึกษาการตอบ
แบบประเมินผูมีสวน
ไดสวนเสียภายใน 
IIT ใหชัดเจน 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 
กองการศึกษาฯ 

1 ต.ค.65-30 
ก.ย. 66 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน ณ วันท่ี 
31 มีนาคม 
2564 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตาม
ประเมินผล 

 6. คณะทํางานและ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
กํากับ ติดตาม 
จัดเตรียมขอมูลตาม
แบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ 
(OIT) 
7. เผยแพรขอมูลตอ
สารธารณะของ
เว็บไซตหนวยงาน 
www.tadkloi.go.th 

   

2. สงเสริมให 
เจาหนาท่ีมีสวน
รวมกับการจัดทํา
งบประมาณ
รายจาย ทักทวง
ตรวจสอบการใช
จายงบประมาณ  

1.แจงเวียนแผนการ
ใชจายงาบประมาณ
ใหทุกสวนราชการ
รับทราบ 
2. เจาหนาท่ี
สามารถสอบถาม 
ทักทวงเก่ียวกับการ
ใชจายงบประมาณ
ในการประชุม
พนักงาน  

สํานักปลัด 1 ต.ค.65-30 
ก.ย. 66 

รายงานการ
ดําเนินการตอ
ผูบังคับบัญชา 

3.สงเสริมให
ความรูเก่ียวกับการ
ใชทรัพยสินของ
ทางราชการ 

จัดทําคูมือการใช
ทรัพยสินของทาง
ราชการ 
ประชาสัมพันธ
เผยแพรใหทราบโดย
ท่ัวกัน 

สํานักปลัด 1 ต.ค.65-30 
ก.ย. 66 

รายงานผลการ
ดําเนินการตอ
ผูบังคับบัญชา 

4. การปรับปรุง
การพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน การ
ใหบริการผูมา
ติดตอราชการ
อยางเทาเทียม 
เปนไปตามข้ันตอน 
ระยะเวลาท่ี
กําหนด  

1. กําหนดนโยบาย
ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริการ 
2. ปลูกจิตสํานึกให
เจาหนาท่ีมีจิตอาสา
เพ่ือขัดเกลาจิตใจใน
การบริการ
ประชาชน 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 
กองการศึกษาฯ 

1 ต.ค.65-30 
ก.ย. 66 

รายงานผลการ
ดําเนินการตอ
ผูบังคับบัญชา 



มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตาม
ประเมินผล 

 3. ปรับปรงุการ
ปฏิบัติงานการ
ใหบริการประชาชน
ในเชิงรุก 
4. เพ่ิมชองทางการ
ติดตอสื่อสาร
ระหวางหนวยงาน
ภาครัฐและ
ประชาชนผูติดตอ
ราชการ และ
ประชาสัมพันธให
ประชาชนรับทราบ 
5. นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับใช
กับการใหบริการ
ประชาชน 

   

 
 


