
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  

 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสวนหม่อน อาํเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น 

 

 

 

ผลคะแนนประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลสวนหม่อน อาํเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น เท่ากบั .  สูงกว่าเป้าหมายทีกาํหนดเกณฑไ์วค้ือ 

 คะแนน อยูใ่นระดบั A 

 



 

 

การเปรียบเทียบรายปีผลคะแนนประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

 องค์การบริหารส่วนตาํบลสวนหม่อน อาํเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น คะแนนผลการประเมินมี

แนวโนม้สูงขนึจากปีก่อนหนา้  

 



การวิเคราะห์ผลการประเมินแตล่ะตวัชีวดั ไดด้งันี 

ตัวชีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นทีตอ้งแกไ้ข/ปรับปรุง 

แบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน(IIT) 

1. การปฏิบติัหนา้ที     .  คะแนน จากลาํดบัคะแนน พบวา่ ตวัชีวดัที 2 การใชง้บประมาณ 

มีค่าคะแนนนอ้ยทีสุดในกลุ่มเครืองมือ ซึงมีขอ้เสนอแนะ

สาํหรับการปรับปรุงในปีตอ่ไปคือ ในกระบวนการใช้

จ่ายงบประมาณควรมีการเปิดเผยขอ้มูลการบริหารจดัการ

งบประมาณดว้ยความโปร่งใส ใชจ่้ายงบประมาณอยา่ง

คุม้ค่า เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ไม่เอือประโยชน์แก่ตน

หรือพวกพอ้งและเปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายในมีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณได ้

2. การใชง้บประมาณ  .  คะแนน 

3. การใชอ้าํนาจ          .  คะแนน 

4. การใชท้รัพยสิ์นของราชการ  84.09 คะแนน 

5. การแกปั้ญหาทุจริต  .  คะแนน 

แบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก (EIT) 

6. คุณภาพการดาํเนินงาน .   คะแนน จากลาํดบัคะแนน พบวา่ ตวัชีวดัที 6 คุณภาพการ

ดาํเนินงาน มีค่าคะแนนนอ้ยทีสุดในกลุ่มเครืองมือ ซึงมี

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ การ

ปฏิบติังานของเจา้หน้าทีควรตอ้งยดึหลกัตามมาตรฐาน

ขนัตอน และระยะเวลาทีกาํหนด มีความเท่าเทียมกนั ไม่

เลือกปฏิบติั ไม่ปิดบงัหรือบิดเบือนขอ้มูล มีใจรักบริการ 

ไม่มีการเรียบรับผลประโยชน์ใดจากผูรั้บบริการ คาํนึงถึง

ประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลกั  

7. ประสิทธิภาพการสือสาร .  คะแนน 

8. การปรับปรุงการทาํงาน .  คะแนน 

แบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก (OIT) 

9. การเปิดเผยขอ้มูล .  คะแนน ทงั 2 ตวัชีวดั มีแนวทางการดาํเนินงานทีคลา้ยกนั คือ การ

เผยแพร่ขอ้มูลทีสําคญับนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึงผล

การดาํเนินงานของหน่วยงานในภาพรวมถือว่า ไม่ผ่าน

เกณฑ์ โดยหน่วยงานควรทาํการศึกษารายละเอียดของ

การจดัทาํขอ้มูล OIT ให้ละเอียด จดัทาํขอ้มูลให้ตรงตาม

วตัถุประสงค์ของประเด็นการตรวจ นาํเขา้ URL ให้ตรง

ตามหน้าเพจทีมีข้อมูล และควรตอ้งหมนัตรวจสอบการ

เขา้ดูขอ้มูลเว็บไซตใ์หส้ามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา 

.การป้องกนัการทุจริต .  คะแนน 

 

  



ตารางการขับเคลื่อนมาตรการสงเสริมคุณธรรมความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลสวนหมอน  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1.แนวทางก ารใ ช้

งบประมาณ  

 

1.สร้างการรับรู้แผนการใช้

จ่ายงบประมาณประจําปี

ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น

หน่วยงาน 

2.เปิดโอกาสให้บุคลากร

ภายในมีส่วนร่วมในการ

ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย

งบประมาณ 

ทุกส่วน

ราชการ 

ธ.ค. 64 รา ย ง า นผ ล ก า ร

ดาํเนินงานทุก 

ไตรมาส 

.การมอบหมาย

งาน การปฏิบติังาน 

รวมถึงการ

ประเมินผลการ

ปฏิบติังานตาม

ระดบัคุณภาพของ

งานโดยไม่เลือก

ปฏิบติั 

1.สร้างความเขา้ใจร่วมกนั

เกียวกบัเกณฑก์ารประเมิน

และการทาํงาน 

2.มีการมอบหมายงาน 

หรือการปฏิบติังาน การ

คดัเลือกบุคลากรตอ้งตรง

กบัสายงานหรือตามความ

ถนดั 

๓.ประเมินผลการ

ปฏิบติังานตามระดบั

คุณภาพของงานโดยไม่

เลือกปฏิบติั 

หัวหนา้ส่วน

ราชการ 

ทุกส่วนงาน 

ต.ค.-ก.ย.65 รายงานผลการ

ดาํเนินงานรอบ

เม.ย.และต.ค.ของ

ทุกปี 

3.แนวทางปฏิบติั

เกียวกบัการใช้

ทรัพยสิ์นของ

ราชการ 

1. จัด ทํ า คู่ มื อ ห รื อ แ น ว

ทางการปฏิบติัเกียวกบัการ

ใช้ทรัพยสิ์นของราชการที

ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ บุ ค ล า ก ร

ภายในและภายนอกทราบ 

สาํนกัปลดั/ 

กองคลงั 

มี.ค.-เม.ย.65 รายงานผลการ

ดาํเนินงานในการ

ประชุม พนง.

เดือน เม.ย.65 

  



 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

การติดตามผล 

4.กิจกรรมรณรงค์

ต่อต้านการทุจ ริต

คอร์รัปชนั  

๑ . จัด กิ จ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค์

ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต

คอร์รัปชัน ภายใตแ้นวคิด 

"Zero Tolerance ค น ไท ย

ไม่ทนต่อการทุจริต" 

หน่วย

ตรวจสอบ

ภายใน 

มี.ค.65 รายงานผลหลัง

กิจกรรมแลว้เสร็จ 

5. แ น ว ท า ง ก า ร

ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม

ภารกิจ  

1.กาํหนดแนวทาง/

ขนัตอน/ระยะเวลาการ

ปฏิบติังานใหช้ดัเจนทุก

ภารกิจงาน   

2.สร้างจิตสาํนึกแก่

พนกังานเพือการใหบ้ริการ

อยา่งเท่าเทียมและไม่เลือก

ปฏิบติั 

3.มีช่องทางการแสดง

ความพึงพอใจในการ

ใหบ้ริการ 

ทุกส่วน

ราชการ 

มี.ค.-ก.ย.65 รายงานผลการ

ดาํเนินงานรอบ 6

เดือน และรอบ 

12 เดือน 

6.ประสิทธิภาพการ

สือสาร  

 

1.มีช่องทางการชีแจงและ

ตอบคาํถามผูม้ารับบริการ 

เมือมีขอ้สงสัยเกียวกบัการ

ดาํเนินงาน 

2.มีคู่มือประชาชนเผยแพร่

ให้ผูรั้บบริการทราบผ่าน

ระบบออนไลน์หรือเว็ป

ไซต์หน่วยงาน เข้าถึงได้

ง่าย 

 

ทุกส่วน

ราชการ 

มี.ค.-ก.ย.65 รายงานผลการ

ดาํเนินงานรอบ 6 

เดือนและรอบ 12 

เดือน 

  



 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

การติดตามผล 

7.แนวทางปฏิบตัิ

เกียวกบัการให้

ผูรั้บบริการหรือผูมี้

ส่วนไดเ้สียเขา้มามี

ส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงการ

ดาํเนินงาน  

1.เปิดโอกาสให้

ผูรั้บบริการหรือผูม้ีส่วนได้

เสียเขา้มามีส่วนร่วมใน

การปรับปรุงการ

ดาํเนินงานของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

ทุกส่วน

ราชการ 

มี.ค.-ก.ย.65 รายงานผลการ

ดาํเนินงานรอบ 6

เดือนและรอบ 12 

เดือน 

8.แนวทางปฏิบติั

เกียวกบัการเผยแพร่

ขอ้มูลทีสาํคญับน

เวบ็ไซตข์อง

หน่วยงาน 

1.ปรับปรุงเวปไซตข์อง

หน่วยงาน 

2. แต่งตงัผูรั้บผิดชอบการ

เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทาง

เวปไซตข์องหน่วยงาน 

3.จดัให้มีผูต้รวจสอบเขา้ดู

ขอ้มูลบนเวบไซตข์อง

หน่วยงานอยู่เสมอ 

ทุกส่วน

ราชการ 

มี.ค.-ก.ย.  รายงานผลการ

ดาํเนินงานรอบ 

เดือนและรอบ  

เดือน 

.สร้างการรับรู้การ

ประเมินคุณธรรม

ความโปร่งใสใน

การดาํเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) 

.จดัให้มีการประชุมชีแจง

เพือสร้างความเขา้ใจและ

เลง็เห็นถึงความสาํคญัของ

การประเมินคุณธรรม

ความโปร่งในในการ

ดาํเนินงานของหน่วยงาน 

ทุกส่วน

ราชการ 

ม.ค.-ก.ย.  รายงานผลหลงั

กิจกรรมแลว้เสร็จ 

 

 

 



สรุปผลการประเมิน 

 

สรุปผลการประเมินจากเครืองมือการประเมินทีสํานักงาน ป.ป.ช. กาํหนด ผลคะแนนประเมิน

คุณธรรมความโปร่งใส (ITA) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสวนหม่อน อาํเภอ

มญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น เท่ากับ .  สูงกว่าเป้าหมายทีกาํหนดเกณฑไ์วค้ือ  คะแนน อยู่ในระดบั A 

โดยมีรายละเอียดผลการดาํเนินงาน ดงันี ผลคะแนนการประเมินเครืองมือ แบบวดัการรับรู้ของผูม้ีส่วนได้

เสียภายใน(ITA) มีค่าคะแนนเท่ากบั .  คะแนน โดยประกอบดว้ย  ตวัชีวดั ดงันี ตวัชีวดัที  การปฏิบตัิ

หน้าที มีผลคะแนนเท่ากบั .  คะแนน ตวัชีวดัที  การใชง้บประมาณ มีผลคะแนน เท่ากบั .  ตวัชีวดั

ที  การใชอ้าํนาจ มีผลคะแนน เท่ากบั .  คะแนน ตวัชีวดัที  การใชท้รัพยสิ์นของราชการ มีผลคะแนน

เท่ากบั .  คะแนน ตวัชีวดัที  การแกไ้ขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากบั .  คะแนน จากลาํดบั

คะแนน พบว่า ตัวชีวดัที  การใช้งบประมาณ มีค่าคะแนนน้อยทีสุดในกลุ่มเครืองมือ ซึงมีขอ้เสนอแนะ

สําหรับการปรับปรุงในปีต่อไปคือ ในกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณควรมีการเปิดเผยขอ้มูลการบริหาร

จัดการงบประมาณด้วยความโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ ้มค่า เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ไม่เอือ

ประโยชน์แก่ตนหรือพวกพอ้งและเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณได้ ผลคะแนนการประเมินเครืองมือ แบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนได้เสียภายนอก(EIT) มีผล

คะแนน เท่ากับ .  คะแนน โดยประกอบดว้ย  ตวัชีวดั ดงันี ตวัชีวดัที  คุณภาพการดาํเนินงาน มีผล

คะแนนเท่ากับ .  คะแนน ตวัชีวดัที  ประสิทธิภาพการสือสาร มีผลคะแนน เท่ากับ .  คะแนน 

ตวัชีวดัที  การปรับปรุงระบบการทาํงาน มีผลคะแนน เท่ากับ .  คะแนน จากลาํดับคะแนน พบว่า 

ตวัชีวดัที  คุณภาพการดาํเนินงาน มีค่าคะแนนน้อยทีสุดในกลุ่มเครืองมือ ซึงมีขอ้เสนอแนะสําหรับการ

ปรับปรุงในปีต่อไป คือ การปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ทีควรตอ้งยึดหลกัตามมาตรฐานขนัตอน และระยะเวลาที

กาํหนด มีความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่ปิดบงัหรือบิดเบือนขอ้มูล มีใจรักบริการ ไม่มีการเรียบรับ

ผลประโยชน์ใดจากผูรั้บบริการ คาํนึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลกั ผลคะแนนการประเมิน

เครืองมือแบบวดัการรับรู้ของการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ .  

คะแนน โดยประกอบดว้ย  ตวัชีวดั ดงันี ตวัชีวดัที  การเปิดเผยขอ้มูล มีผลคะแนนเท่ากบั .  คะแนน 

ตวัชีวดัที  การป้องกนัการทุจริต มีผลคะแนนเท่ากบั .  คะแนน ทงั  ตวัชีวดั มีแนวทางการดาํเนินงาน

ทีคลา้ยกนั คือ การเผยแพร่ขอ้มูลทีสําคญับนเว็บไซตข์องหน่วยงาน ซึงผลการดาํเนินงานของหน่วยงานใน

ภาพรวมถือวา่ ไม่ผา่นเกณฑ ์โดยหน่วยงานควรทาํการศึกษารายละเอียดของการจดัทาํขอ้มูล OIT ใหล้ะเอียด 

จดัทาํขอ้มูลให้ตรงตามวตัถุประสงค์ของประเด็นการตรวจ นาํเขา้ URL ให้ตรงตามหนา้เพจทีมีขอ้มูล และ

ควรตอ้งหมนัตรวจสอบการเขา้ดูขอ้มูลเวบ็ไซตใ์หส้ามารถใช้งานไดต้ลอดเวลา 


