
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานแผนและงบประมาณ   สำนักปลัด อบต.ช่องสามหมอ      โทร     0 4405 2508          . 

ที ่  ชย 78801/       วันที ่    14    กุมภาพันธ์     2565                       . 

เรื่อง  ขอแจ้งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)     .    
        ประจำปี 2564 และแจ้งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565     

เรียน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ/หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง พนักงานทุกคน 
 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment-
ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการประเมินปรากฎว่า มีผลคะแนน 94.03 อยู่ในระดับ A ซึ่งยังเป็น
คะแนนที่ดีและสูงกว่าคะแนนการประเมินในทุกปีที่ผ่านมา จึงมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้คะแนน มีมาตรฐานที่สูงขึ้นตามลำดับ โดยรายละเอียดดังนี้ (1) ผลการ
ประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) พบว่า ด้านการใช้งบประมาณ เป็นประเด็นที่ต้องได้รับ
การแก้ไข/ปรับปรุง ในเรื่องสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ให้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
เมื่อได้รับการร้องเรียน (2) ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พบว่า ด้านการ
ปรับปรุงการทางาน เป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง ในเรื่องหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ควรมีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดียิ ่งขึ้น และหน่วยงานควรเพิ่มการเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการ (3) ผลการประเมินแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) พบว่ามีคะแนนอยู่ในระดับต่ำทุกด้าน จึงต้องได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง ทั้งในด้านการ
เปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต   
    จากการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณา 
กำหนดแนวทางเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการพัฒนามาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 
  จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจำปี 2564” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้น
ไป ภายในปี 2564 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบ
วัด EIT ซึ่งสะท้อน คุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำ
กว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT OIT จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการ
ประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้แบบวัด IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏบิัติ
หน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ
ของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล 
รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 2) 

 

 



การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึง
กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ 3) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำ
รายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย 
รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4) การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-
คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์
สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการ
การป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและ
สะดวก แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมี
มาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 
และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้
โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกันการ
ทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่าน
มาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการ
กำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 
 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ควรปรับปรุงทำงานให้ดี เพื่อความโปร่งใสขององค์กร และให้มีประสิทธิภาพใน
การทำงาน 

1. ทำงานเป็นขั้นตอน และสามารถเข้าตรวจสอบได้ 
2. ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพ่ือประชาชน 
3. ควรติดต่อประสานงานกันอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเพ่ือให้การดำเนินงานรวดเร็วแล้ะทันเวลา 
4. ควรให้ประชาชน ได้รับรู้ที่มาที่ไปของงบประมาณด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

การติตตามผล 

1.  มาตรการ  การ
เ ผ ย แ พ ร่  ข ้ อ มู ล
ข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย 

1. เผยแพร่ข้อมูลแก่บุคลากร 
ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับแผนการ 
ใช้จ่ายเงินในรูปแบบของการ 
ประชาสัมพันธ ์
2. พัฒนารูปแบบของเผยแพร่ให้มี 
ความน่าสนใจ โดยใช้ Infographic 
หรือรูปภาพ แทนข้อความ 
3. สร้างความตระหนัก โดยให้ 
บุคลากรภายในมีความเข้าใจถึง 
ความสำคัญ/ประโยชน์ของแผนการ 
ใช้จ่ายเงิน 

งานการเงินฯ 
(กองคลัง) 

ต.ค. 
64 ถึง 
ก.ย.65 

รายงาน 
ความก้าวหน้าทุก 3 
เดือนและสรุปผลสิน้ 

ปีงบประมาณ 

2. กิจกรรมให้ความรู้ 1. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง งานนิติการ ต.ค. 64 รายงานผลที่ได้เม่ือ 
เรื่องผลประโยชน์ทับ ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรทุก (สำนักปลัด) ถึง เสรจ็สิ้นกิจกรรมและ 
ซ้อนให้กับบุคลากร ระดับในหน่วยงาน ก.ย. 65 รายงาน 
ขององค์กรปกครอง 2. ประเมินผลหลังจากเสร็จสิน้ ความก้าวหน้าของ 
ส่วนท้องถิ่น กิจกรรม การมีส่วนรว่มเม่ือสิ้น 

3. เปิดโอกาสให้บุคลากรที่ผา่นการ ปีงบประมาณ 
เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
เมื่อได้รับการร้องเรียน 

3. โครงการจ้าง 1. วิเคราะห์เนื้องานที่มีหน้าที่ งานสารสนเทศ  รายงานผลที่ได้เม่ือ 
สำรวจความพึงพอใจ ให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สำนักปลัด) เสรจ็สิ้นโครงการ 
ของผู้รับบริการ ภายนอก 

2. ออกแบบสำรวจความพึงพอใจ 
ให้ครอบคลุมทุกมิต ิ
3. สร้างแบบสำรวจหน้าเว็ปไซต ์
หลัก และจัดท าในรูปแบบ QR 
code ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกส านักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

การติตตามผล 

4. กิจกรรมลด 1. แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรงุและ สำนักปลัด/ ต.ค. 64 รายงาน 
ขั้นตอนการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การ ทุกกอง ถึง ความก้าวหน้าทุก 3 
ปฏิบัติงาน ให้บริการ โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก.ย.65 เดือนและสรุปผลสิน้ 

ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 
2. ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน/ 
การให้บริการที่ด าเนินการอยู่ 
3. น าผลที่ได้จากการสำรวจความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการมาปรับปรุง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การ 
ให้บริการ 

 
  เพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการฯ ดังกล่าวประสบผลสำเร็จ และช่วยสนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
แจ้งให้ผู้มีส่วนร่วมทุกระดับทราบและให้ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าวต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการต่อไป 
 

 

                                         (ลงชื่อ)                                                                             
                                                     (นายเสกสรรค์   จอสูงเนิน)         
                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ           


