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ค าน า 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มาโดยตลอด โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้รับผลคะแนนการประเมิน 94.91  อยู่ในระดับ A  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเป็นการรักษาระดับคะแนน
การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จึงได้น าผลการประเมิน ITA 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น และเป็นการตาม
หลักเกณฑ์การประเมินข้อ O42 ที่ก าหนดให้หน่วยงานต้องจัดให้มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน โดยต้องเป็นการแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2564 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการ
ประเมินฯ มีการก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผลการด าเนินงาน ทั้งนี้ 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป   
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวดัลพบุรี                                  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 ผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  น าไปสู่การก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยก าหนดให้ผู้รับผิดชอบจะต้องรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และเสนอต่อผู้บริหารปีละ 2 
ครั้งช่วงที่ 1 เดือน เมษายน และช่วงที่ 2 เดือน ตุลาคม ในส่วนของผลการประเมิน ITA ประจ าปี พ.ศ. 2564  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม พบว่า มีระดับผลคะแนน 94.91 คะแนน ระดับ A และได้ล าดับที่ 49 จาก 
127 หน่วยงานของจังหวัดลพบุรี รายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้ 

 

1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ตัวชี้วดัของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าท่ี                   96.19 คะแนน ผลคะแนนในการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ซึ่ง

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรในหน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน 1 ปี
ขึ้นไป พบว่าผู้ปฏิบัติงานในองค์กรมีการรับรู้ในตัวชี้วัดท้ัง 5 ตัว
เป็นอย่างดี ดังนั้นบุคลากรควรรักษาระดับการรับรู้ให้อยู่ใน
ระดับน้ีต่อไป 

2. การใช้งบประมาณ                  90.93 คะแนน 
3. การใชอ้ านาจ                      95.55 คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินราชการ            92.33 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต         94.68 คะแนน 
แบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน            89.26 คะแนน   ผลคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เจ้าหน้าท่ี

ผู้ท่ีให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มารับบริการต้องศึกษาท าความ
เข้าใจในกระบวนการท างานเพื่อให้การบริการเป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดและเหนือสิ่งอื่นใดต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก อีกท้ังยังต้อง
สร้างการรับรู้ให้ผู้รับบริการทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติ ต้อง
ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
และในการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานต้องเข้าใจง่ายและมี
ช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึงให้กับผู้ที่ต้องการติดต่อ
หรือผู้ที่เข้ารับบริการ  

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร          91.52 คะแนน 
8. การปรับปรุงการท างาน           86.51 คะแนน 

แบบวดัการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล                100 คะแนน ผลคะแนนในการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ประกอบไปด้วย 2 ตัวชี้วัด คือตัวท่ีชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
และตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ท้ัง 2 ตัวชี้วัดผลการ
ประเมินได้เต็มท้ัง 2 ด้าน ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีการเปิดเผย
ข้อมูลครบทุก ๆ ด้าน ดังนั้นหน่วยงานต้องรักษาระดับผลการ
ด าเนินงานและต้องระมัดระวังในหัวข้อที่ 10 เพราะเป็นเรื่อง
การป้องกันทุจริตและเป็นตัวชี้วัดท่ีมีค่าน้ าหนักของคะแนนท่ีสูง
ในปีถัดไป ต้องท าความเข้าใจศึกษา Guidelines ให้ดีเพื่อ
ป้องกันความผิดพลาด 

10. การป้องกันการทุจริต          100 คะแนน 
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2. ผลการประเมินตัวชี้วัดย่อยพร้อมด้วยประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและการรักษาระดับ ดังนี้ 
 2.1 ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 

ตัวชี้วดัของการประเมิน ITA Scale ระดับ
คะแนน 

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/
รักษาระดับ 

แบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)    
1. การปฏิบัติหน้าท่ี    96.19 รักษาระดับ 
I1. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้
ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

• เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 
• เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

95.29 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้
มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

• เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 

 
 
 

มากที่สุด 

88.14 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

• มุ่งผลส าเร็จของงาน 
• ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
• พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจาก

ตนเอง 

 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

93.70 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ 
จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ หรือไม่ 

• เงิน 
• ทรัพย์สิน 
• ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น 

การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

100 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันใน
โอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

• เงิน 
• ทรัพย์สิน 

ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การ
รับความบันเทิง เป็นต้น 

 
 
 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

100 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 
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ตัวชี้วดัของการประเมิน ITA Scale ระดับ
คะแนน 

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/
รักษาระดับ 

แบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)    

1. การปฏิบัตหิน้าที่  ต่อ    
I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
คาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

• เงิน 
• ทรัพย์สิน 
• ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การ

อ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

 
 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

100 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

2. การใช้งบประมาณ  90.93 รักษาระดับ 
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

มากที่สุด 84.68 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

• คุ้มค่า 
• ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

96.46 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มี 

91.68 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ 
เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มี 

91.68 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และ
การตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

• โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
• เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

 
 
มากที่สุด 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี 

89.30 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 

• สอบถาม 
• ทักท้วง 
• ร้องเรียน 

 

 
 
 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

91.75 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 
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ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA Scale ระดับ
คะแนน 

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/
รักษาระดับ 

แบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)    
3. การใช้อ านาจ  95.55 รักษาระดับทั้ง 6 ตัวชี้วัด 
I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

มากที่สุด 91.75 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

มากที่สุด 90.57 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

มากที่สุด 92.93 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มี 

100 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือ
มีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มี 

98.82 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

• ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 
• มีการซื้อขายต าแหน่ง 
• เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

 
 

น้อยที่สุด
หรือไม่มี

เลย 

99.21 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  92.33 รักษาระดับทั้ง 6 ตัวชี้วัด 
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

100 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

มากที่สุด 87.04 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

มากที่สุด 91.75 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

98.82 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
 
 

มากที่สุด 85.82 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 
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4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ต่อ    
I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

มากที่สุด 90.57 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

5. การแก้ไขปัญหาทุจริต   รักษาระดับท้ัง 6 ตัวชี้วัด 
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ กับ
การต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

มากที่สุด 94.46 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
• ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน

หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
• จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตของหน่วยงาน 

 
มี 
 
มี 

96.43 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มาก
น้อยเพียงใด 

มากที่สุด 96.46 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริต
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

• เผ้าระวังการทุจริต 
• ตรวจสอบการทุจริต 
• ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 

มากที่สุด
ทั้ง 3 ด้าน 

97.64 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

มากที่สุด 88.14 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

• สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 
• สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
• มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
• มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

มากที่สุด
ทั้ง 4 ด้าน 

92.93 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

 

สรุปผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ IIT ทั้ง 30 ตัวชี้วัด ได้คะแนนเฉลี่ย 93.93 คะแนน  ทางหน่วยงาน
ต้องก าหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงแก้ไข  พัฒนา หรือรักษาระดับผลการประเมินต่อไป 
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2.2 ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วดัของการประเมิน ITA Scale ระดับ
คะแนน 

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/
รักษาระดับ 

แบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  89.10  
6. คุณภาพการด าเนินงาน  
  

 89.26 ควรก าหนดมาตรการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุง/แก้ไขในบางตัวชี้วัด 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

• เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด  
 
 
 
 

• เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 

- น้อยหรือไม่มีเลย 0.00% 
- น้อย 0.00% 
- มาก 43.90% 
- มากที่สุด 56.10% 
 
- น้อยหรือไม่มีเลย 0.00% 
- น้อย 0.00% 
- มาก 45.37% 
- มากที่สุด 54.63% 

85.27 จากผลการประเมินชี้ให้เห็นว่าการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกท่ีมา
เข้ารับบริการหรือติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานอาจจะไม่ทราบถึงข้อมูล
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
เจ้าหน้าที่ควรชี้แจงหรือจัดท าผังการ
ขั้นตอนพร้อมด้วยระยะเวลาของแต่
ละกระบวนงานเพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
 ก าหนดมาตรการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ 
อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

- มาก 32.20% 
- มากที่สุด 67.80% 

 

89.38 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ 
 รักษาระดับ 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มาก
น้อยเพียงใด 

- มาก 55.61% 
- มากที่สุด 43.90% 

 

81.16 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ 
 รักษาระดับ 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูก
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่าย
หรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน 
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

• เงิน 
• ทรัพย์สิน 
• ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ 

เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง 
เป็นต้น 
 

 
 
 
 

- ไม่มี 100% 
- ไม่มี 100% 
- มี 0.87% 

99.17  
 ควรเฝ้าระวังและติดตาม 
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ตัวชี้วดัของการประเมิน ITA Scale ระดับ
คะแนน 

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/
รักษาระดับ 

แบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)    

6. คุณภาพการด าเนินงาน (ต่อ)    
E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก มากน้อยเพียงใด 

- มาก 27.32% 
- มากที่สุด 72.20% 

 

90.50 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร  92.25  
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

• เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
 

• มีช่องทางหลากหลาย 

 
 
- มาก 30.24% 
- มากที่สุด 69.76% 
- มาก 45.37% 
- มากที่สุด 54.63% 

 

 
 

90.02 
 

85.03 
 

ควรมีการพัฒนาและประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารของหน่วยงาน
ให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานและ
การเข้าถึงเพราะยุคปัจจุบันนี้การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจ าเป็น
เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน  
 ก าหนดมาตรการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 

- มาก 33.17% 
- มากที่สุด 66.83% 
 

89.05 เกณฑ์คะแนนอยู่ในระดับที่รับได้
และผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิง
บวก 
 รักษาระดับ 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม่ 

- มี 100% 
- ไม่มี 0.00% 
 

100.00 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบ
ค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

- มาก 57.56% 
- มากที่สุด 42.44% 
 

81.00 เจ้าหน้าที่ควรมีการชี้แจงข้อมูลเมื่อ
ประชาชนหรือผู้ทีเ่ข้ารับบริการมีข้อ
สงสัยหรือมีความวิตกกังวลต่อการ
ด าเนินงาน เพ่ือคลายความสงสัย
เหล่านั้น อีกท้ังและควรจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมในประเด็นที่
ประชาชนมีข้อสงสัย 
 ก าหนดมาตรการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
 
 



 

11 
 

ตัวชี้วดัของการประเมิน ITA Scale ระดับ
คะแนน 

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/
รักษาระดับ 

7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร (ต่อ)    
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือไม่ 

- มี 100.00% 
- ไม่มี 0.00% 
 

100.00 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

8. การปรับปรุงการท างาน  86.51  
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดี
ขึ้นมากน้อยเพียงใด 

- มาก 44.39% 
- มากที่สุด 55.61% 
 

85.35 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
ชี้แจงและปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้อง 
ถูกใจและรวดเร็ว 
 ปรับปรุงเพิ่มเติม 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีข้ึน 
มากน้อยเพียงใด 

- มาก 36.10% 
- มากที่สุด 63.90% 
 

88.09 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

- มี 100% 
 

100 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน 
มากน้อยเพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 0.00% 
- น้อย 0.00% 
- มาก 77.07% 
- มาก22.93% 
 

84.48 ให้ผู้มารับบริการท าแบบประเมิน
พร้อมทั้งแบบเสนอความต้องการ
เพ่ือให้หน่วยงานได้ปรับปรุงการ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 ก าหนดมาตรการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 0.00% 
- น้อย 0.00% 
- มาก 46.83% 
- มากที่สุด 53.17% 
 

84.55 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 ประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้นเพื่อ
สร้างการรับรู้ให้ประชาชนว่ามีการ
ด าเนินการอะไรไปบ้างประชาชนจะ
ได้มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน 
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สรุปผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ทั้ง 15 ตัวช้ีวัด ได้ 89.10 คะแนน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประเด็นที่ควรได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง และก าหนดมาตรการเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่  
1. ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
➢ E3  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่

ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด ผลการประเมินเป็นดังนี้  
 
 
 
 

 
 

 ผลการตอบแบบสอบถาม พบว่า หัวข้อการประเมิน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อยเพียงใด            
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบว่าน้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย คิดเป็นร้อยละ 0.49  ส่วนตอบว่าน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.00  
, ตอบในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 55.61 และตอบมากที่สุด 43.90 ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 81.16  ชี้ให้เห็น
ว่า  ยังมีผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะไม่ทราบข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการ 
 แนวทางแก้ไข ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษารายละเอียดและขั้นตอนเพ่ิมเติมเพ่ือจะได้ด าเนินงานให้ถูกต้องอีก
ทั้งผู้ปฏิบัติงานต้องชี้แจงให้ผู้มารับบริการเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง  
  

2. ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
➢ E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด? 

 
 
 
  
 

 
 
 ผลการตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ EIT ข้อ E6 หัวข้อประเมินย่อยที่ 2 การเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานมีช่องทางหลากหลาย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 30.24 และ
ความคิดเห็นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.76 ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 90.02   
  
 ผลการวิเคราะห์ ชี้ให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะไม่ทราบถึงช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลต่าง 
ๆ ของหน่วยงาน เพราะหน่วยงานขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง บางครั้งการเข้าถึงเทคโนโลยีและช่องทาง
ข่าวสารของประชาชนในพ้ืนที่อาจจะยังน้อยเพราะประชาชนส่วนใหญ่ท าการเกษตรกรรมไม่ค่อยได้ติดต่อกับทาง
ราชการถ้าไม่มีเหตุจ าเป็น   
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 แนวทางแก้ไข หน่วยงานต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน/ผู้ที่เข้า
รับบริการ เช่นท าป้ายไวนิลติดที่ศาลาประชาคมแต่ละหมู่บ้าน หรือจุดที่ประชาชนสัญจรผ่านไปมา หรือใช้ช่องทาง 
application line, Facebook, Twitter หรือสร้างเป็นแบนเนอร์ Popup แสดงหน้าเว็บไซต์  
 

➢ E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด? 

 
 
 
 
 
 
 
 ผลการตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ EIT ข้อ E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบ
ค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด  ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นอยู่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 87.56 และความคิดเห็นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.44 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 81.00   
  
 ผลการวิเคราะห์ ชี้ให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนอาจจะมีข้อสงสัยหรือความไม่เข้าใจหรือมีการ
สื่อสารที่ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจึงอาจท าให้มีข้อกังวลเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
 แนวทางแก้ไข หน่วยงานต้องชี้แจงการด าเนินงานให้ชัดเจนว่ามีขั้นตอนวิธีการอย่างไร เพ่ือสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องจะได้ลดข้อกังวลของผู้ที่มาขอรับบริการ 
 

3. ตัวช้ีวัดที่ 8 ปรับปรุงการท างาน  
➢ E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ EIT ข้อ E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ระดับ



 

14 
 

น้อยหรือไม่มีเลย คิดเป็นร้อยละ 0.00 ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.00 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 77.07 และ
ความคิดเห็นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.93 ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 74.57   
 
 ผลการวิเคราะห์ ชี้ให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนยังมองว่าหน่วยงานไม่มีการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีบทบาทหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน  
 
 แนวทางแก้ไข ให้ผู้มารับบริการใช้ช่องทางผ่านการท าแบบประเมินพร้อมทั้งแบบเสนอความต้องการ
เพ่ือให้หน่วยงานได้ปรับปรุงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น หรือเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เช่น Line Facebook 
หรือหน่วยงานอาจพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ เช่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา หรือคณะพัฒนา 

 2.3 ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูล OIT 
OIT 9 การเปิดเผยข้อมูล   คะแนนเฉลี่ย 100  
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/

รักษาระดับ 
O1 โครงสร้าง  100 รักษาระดับ 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร  100 รักษาระดับ 
O3 อ านาจหน้าที่  100 รักษาระดับ 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  100 รักษาระดับ 
O5 ข้อมูลการติดต่อ  100 รักษาระดับ 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  100 รักษาระดับ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  100 รักษาระดับ 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q&A  100 รักษาระดับ 
O9 Social Network  100 รักษาระดับ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
แผนการด าเนินงาน 
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี  100 รักษาระดับ 
O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน

ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
 100 รักษาระดับ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/
รักษาระดับ 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  100 รักษาระดับ 
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การปฏิบัติงาน 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  100 รักษาระดับ 
การให้บริการ 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  100 รักษาระดับ 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  100 รักษาระดับ 
O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ

ให้บริการ 
 100 รักษาระดับ 

O17 E-Service  100 รักษาระดับ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  100 รักษาระดับ 
O19 ร าย ง านกา รก า กั บ ติ ด ต ามกา ร ใ ช้ จ่ า ย

งบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
 100 รักษาระดับ 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  100 รักษาระดับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  100 รักษาระดับ 
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุ 
 100 รักษาระดับ 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

 100 รักษาระดับ 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าป ี

 100 รักษาระดับ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  100 รักษาระดับ 
O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
 100 รักษาระดับ 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 100 รักษาระดับ 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าป ี

 100 รักษาระดับ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/

รักษาระดับ 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  100 รักษาระดับ 
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และประพฤติมิชอบ 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
 100 รักษาระดับ 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 100 รักษาระดับ 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  100 รักษาระดับ 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  100 รักษาระดับ 
Oit 10 การป้องกันการทุจริต    คะแนนเฉลี่ย 100 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/

รักษาระดับ 
O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  100 รักษาระดับ 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  100 รักษาระดับ 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  100 รักษาระดับ 
O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการ

ทุจริต 
 100 รักษาระดับ 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  100 รักษาระดับ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  100 รักษาระดับ 
O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ

ป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 
 100 รักษาระดับ 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าป ี

 100 รักษาระดับ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน 
 100 รักษาระดับ 

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 100 รักษาระดับ 
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สรุปผลการประเมิน ด้านการเปิดเผยข้อมูล OIT ทั้ง 2 หัวข้อ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันทุจริต ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 43 ข้อ ผลการประเมินพบว่า ทั้ง 43 ข้อมีผลคะแนนอยู่ที่ 100 คะแนน เห็นควรรักษา
ระดับคะแนนต่อไป 



 

1 
 

3. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 จากผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น าไปสู่การก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยก าหนดให้ผู้รับผิดชอบจะต้องรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา
อุปสรรค (ถ้ามี) และเสนอต่อผู้บริหารปีละ 2 ครั้งช่วงที่ 1 เดือน เมษายน และช่วงที่ 2 เดือน ตุลาคม 

 
มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
การรายงานติดตามผล 

1. การเพ่ิมคุณภาพ
การด าเนินงาน ด้าน
การปฏิบัติงานและ
การให้บริการตาม
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1. จัดหางบประมาณ 
2. จัดท าผังการปฏิบัติงานแต่ละกระบวนงานแต่ละขั้นตอนว่าแต่ละ
ขั้นตอนด าเนินการอะไรบ้างและใช้ระยะเวลาเท่าใด 
3. น าไปเผยแพร่บนสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ 
3.1 บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยงาน 
3.2 สื่อออนไลน์ เช่น facebook  
3.3 น าผังการปฏิบัติงานไปติดตั้งไว้ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านทั้ง 6 
หมู่บ้าน 
4. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ประชาชนทราบถึงผังการ
ท างาน 
5. จัดท าแผนพับขนาดพกพาแจกให้ประชาชนที่เข้าบริการ 
6. จัดท ารายงานสรุปผลปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน และ
ครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
 
 

ต.ค.2564 - ก.ย 
2565 

ราย 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน 
และครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม 
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มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การรายงานติดตามผล 

2. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ด้านการ
เผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานด้านการ
ด าเนินงานเพ่ือให้
ประชาชนหรือผู้เข้า
รับบริการสืบค้น
ข้อมูลได้ง่ายไม่
ซับซ้อนและมี
ช่องทางที่
หลากหลาย 

1. เสนอผู้บริหารเพื่อของบประมาณท าการปรับปรุง website ของ
หน่วยงาน 
2. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล โดยผ่านช่องทาง line facebook  
3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบแหล่งเผยแพร่ข้อมูลโดยผ่าน
ช่องทางเสียงตามสายและผ่านพี่เลี้ยงคณะกรรมการบริหารจัดการ
ขยะทั้ง 6 หมู่บ้าน จ านวน 42 คน  
4. จัดท าป้ายไวนิลขนาด 1.2x2.4 ไปติดตั้งตามศาลาประชาคมและ
หน้าที่ท าการหน่วยงาน 
5. จัดท ารายงานสรุปผลปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน และ
ครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
 

ต.ค.2564 - ก.ย 
2565 

ราย 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน 
และครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม 
 

3. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ด้านการ
ชี้แจงและตอบ
ค าถามข้อสงสัย
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

1. รวบรวมค าถามจากเจ้าหน้าที่ท่ีมีความใกล้ชิดในการให้บริการของ
แต่ละกระบวนการท างานเพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าประเด็นไหน
ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความสงสัย เช่น ค าถามเก่ียวกับการขึ้น
ทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ, การช าระภาษีหรือการยกเว้นภาษี 
2. ค้นหาค าตอบ ค าชี้แจง จากระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
หรือจากผู้บังคับบัญชา 
3. รวบรวมค าถามเพ่ือสรุปเป็นค าตอบเพ่ือน าเข้าที่ประชุมเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่รับทราบแนวค าถาม-ค าตอบเพ่ือจะได้ชี้แจงหรือตอบค าถาม
ให้ประชาชนทราบไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือป้องกันความคลาดเคลื่อน 
4. จัดท ารายงานสรุปผลปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน และ
ครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
 

ต.ค.2564 - ก.ย 
2565 

ราย 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน 
และครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม 
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มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การรายงานติดตามผล 

4. การปรับปรุงการ
ท างาน ด้านการเปิด
โอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้เสียเข้าร่วม
ปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน 

1. จัดท าแบบเสนอความต้องการ และแบบประเมินความพึงพอใจ
เพ่ือให้ผู้มาติดต่อหรือผู้เข้ารับบริการเสนอความต้องการให้หน่วยงาน
ทราบ 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นและความต้องการ
ผ่าน website ของหน่วยงาน หรือผ่านผู้น าชุมชน เช่น ส.อบต 
ผู้ใหญ่บ้าน หรือคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทั้ง 6 หมู่บ้าน  
42 คน   
3. รวบรวมความต้องการตามข้อ 1 และ 2  มาด าเนินการหา
ทางแก้ไขจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งเพ่ือน าข้อเสนอและความ
ต้องการไปยกระดับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
4. แต่งตั้งประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาซึ่งมีนายกเป็นประธาน 
4. จัดท ารายงานสรุปผลปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน และ
ครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม 

ส านักปลัดฯ 
 

มกราคม 2565 - 
ตุลาคม 2565 ที่
เลือกด าเนินการ
ช่วงนี้เนื่องจาก 
หน่วยงานจะมี
ผู้บริหารที่มาจาก
การเลือกตั้งเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ 

รายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง 
ของเดือน ตุลาคม 2565 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 

  ผู้บริหารควรเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาทมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของภาคประชาชนในพ้ืนที่ 
เพ่ือก่อให้เกิดการยับยั้ง เปิดโปง และร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง   โดยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชัน  
ภาคประชาชนในระดับ  ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีความเป็นอิสระในการท างาน และสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การปราบปรามคอร์รัปชัน เพ่ือเป็นการ ป้องปรามและตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ ของสังคมอย่างรอบด้านโดยไม่เปิดโอกาสให้เกิดการคอร์รัปชันได้  
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
 

ที่  สป       /๒๕64             วันที่     6    กันยายน   2564 
 

เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( ITA ) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  
 

เรื่องเดิม  
ตามที่จังหวัดลพบุรี ได้แจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ได้เข้าร่วมการ
ประเมินผ่านระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment System : ITAS) นั้น 

ข้อเท็จจริง  
บัดนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินดังกล่าวแล้ว ตามประกาศแนบท้ายบันทึก 

โดยผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม  เท่ากับ 94.91  คะแนน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดเกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน               
อยู่ในระดับ A   เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีค่าคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 35.07 โดยมีรายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้  
  ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT)                
มีค่าคะแนนเท่ากับ 93.93    คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน  เท่ากับ  96.91  คะแนน 
โดยมีแบบประเมิน IIT คะแนนน้อยที่สุด มีคะแนน 88.14 คะแนน คือ ข้อ I2 บุคลากรใน

หน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่าง
เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 
  ผลการตอบประเมินของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน มีคะแนนเป็นดังนี้ น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย = 
7.14 % ระดับน้อย = 0.00% , ระดับมาก = 14.29%, ระดับมากท่ีสุด = 78.57%,  
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข เห็นควรเปิดโอกาสให้ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อท่ัว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน  เท่ากับ 90.93 คะแนน 
โดยมีแบบประเมิน IIT คะแนนน้อยที่สุด มีคะแนน 84.68 คะแนน คือ ข้อ I7 ท่านรู้เกี่ยวกับ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด   
ผลการตอบประเมินของเจ้าหน้าที่หน่วยงานมีคะแนนเป็นดังนี้ น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย = 

0.00 % ระดับน้อย = 0.00% , ระดับมาก = 46.43%, ระดับมากท่ีสุด = 53.57%,  
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 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข เห็นควรเปิดโอกาสให้  เจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมทุกคน รู้ เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสมแก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ทุกคน 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ มีผลคะแนน  เท่ากับ 95.55  คะแนน 
โดยมีแบบประเมิน IIT คะแนนน้อยที่สุด มีคะแนน 90.57 คะแนน คือ ข้อ I14 ท่านได้รับ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
ผลการตอบประเมินของเจ้าหน้าที่หน่วยงานมีคะแนนเป็นดังนี้ น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย = 

0.00 % ระดับน้อย = 0.00% , ระดับมาก = 28.57%, ระดับมากท่ีสุด = 71.43%,  
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข เห็นควรเปิดโอกาสให้  เจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมทุกคน ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ 92.33 คะแนน 
โดยมีแบบประเมิน IIT คะแนนน้อยที่สุด มีคะแนน 85.82 คะแนน คือ ข้อ I23 ท่านรู้แนว

ปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
ผลการตอบประเมินของเจ้าหน้าที่หน่วยงานมีคะแนนเป็นดังนี้ น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย = 

0.00 % ระดับน้อย = 3.57% , ระดับมาก = 35.71%, ระดับมากท่ีสุด = 60.71%,  
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข เห็นควรเปิดโอกาสให้  เจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมทุกคน รู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 94.68  คะแนน 
โดยมีแบบประเมิน IIT คะแนนน้อยที่สุด มีคะแนน 88.14 คะแนน คือ ข้อ I29 หน่วยงาน

ของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน 
เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

ผลการตอบประเมินของเจ้าหน้าที่หน่วยงานมีคะแนนเป็นดังนี้ น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย = 
7.14 % ระดับน้อย = 0.00% , ระดับมาก = 14.29%, ระดับมากท่ีสุด = 78.57%,  
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข เห็นควรน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้ เจ้าหน้าที่
หน่วยงานหรือบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมทุกคน ทราบแนวทางปฏิบัติ 
  ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)           
มีผลคะแนน เท่ากับ 89.91 คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 94.89 คะแนน 
โดยมีแบบประเมิน EIT คะแนนน้อยที่สุด มีคะแนน 81.16 คะแนน คือ ข้อ E3 เจ้าหน้าที่

ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 
 ผลการตอบประเมินของผู้รับบริการมีคะแนนเป็นดังนี้ น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย = 0.49% 
ระดับน้อย = 0.00% , ระดับมาก = 55.61%, ระดับมากท่ีสุด = 43.90%,  
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 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข เห็นควรให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
อธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ชัดเจนและถูกต้อง 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เท่ากับ 95.46คะแนน 
โดยมีแบบประเมิน EIT คะแนนน้อยที่สุด มีคะแนน 81.00 คะแนน คือ E9 หน่วยงานที่ท่าน

ติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
ผลการตอบประเมินของผู้รับบริการมีคะแนนเป็นดังนี้ น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย = 0.00% 

ระดับน้อย = 0.00% , ระดับมาก = 57.56%, ระดับมากท่ีสุด = 42.44%,  
  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข เห็นควรให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม             
ยึดถือระเบียบและกฎเกณฑ์ ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฎิบัติ และท าความเข้าใจ   ตลอดจนการชี้แจงให้ผู้เข้า
รับบริการทราบขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน     มีการชี้แจงและตอบค าถาม 
ผู้รับบริการ เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีผลคะแนน เท่ากับ 91.84 คะแนน 
โดยมีแบบประเมิน EIT คะแนนน้อยที่สุด มีคะแนน 74.57 คะแนน คือ E14 หน่วยงานที่

ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

ผลการตอบประเมินของผู้รับบริการมีคะแนนเป็นดังนี้ น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย = 0.00% 
ระดับน้อย = 0.00% , ระดับมาก = 77.07%, ระดับมากท่ีสุด = 22.93%,  
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข เห็นควรให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับ
บริการ  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
  ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)        
มีค่าคะแนนเท่ากับ 100  คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ 100 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 100  คะแนน 

ในส่วนของ OIT พบว่าทั้ง 2  ตัวชี้วัดได้เต็ม 100 คะแนน ควรรักษามาตรฐานที่ดีต่อไป 
  ข้อเสนอแนะ จากทีมผู้ประเมิน 
  เพ่ือให้การเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถยกระดับคะแนนใน
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนน้อยให้สูงขึ้น จึงเห็นควรด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา ดังต่อไปนี้ 
   แบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ภายใน (IIT) และ การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) ข้อมูลรายชื่อมีความเป็นตัวแทนที่ดี และมีรายชื่อเพียงพอต่อการเก็บข้อมูล 
  – หน่วยงานมีการด าเนินการเตรียมข้อมูล และองค์ประกอบด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ดีอยู่แล้ว อาจท าเพ่ิมบทบาทหน้าที่ในการเป็นพ่ีเลี้ยงหรือให้ค าปรึกษา กับหน่วยงานงานอื่น ๆ ที่ยังคงไม่เข้าใจ
รายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด  
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  ข้อพิจารณา 
1. เห็นควรมอบหมายเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบของงานแต่ละลักษณะงานอย่างชัดเจนให้เป็น

ตามระเบียบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการของประชาชนหรือผู้ที่มา
ติดต่อขอรับบริการ  

2. เห็นควรเผยแพร่ผลการด าเนินงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ( ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม          
www.nasom.go.th  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ  

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป 

 

                        (ลงชื่อ)      
                  ( นางสาวดาราพร   โพนเงิน ) 

              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด............................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

      (ลงชื่อ)      
                                      ( นางสาวทศพร   เดชรักษา ) 

         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล................................................................... ....................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                   (ลงชื่อ)    
                                        ( นางสาวทศพร   เดชรักษา ) 

                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 
 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ................................................................................... .................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
             

      (ลงชื่อ)      
                  ( นายสมทรง     ช้างชนะ ) 

                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

http://www.nasom.go.th/
http://www.nasom.go.th/

