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จัดท าโดย 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 



ค าน า 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก 

หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  

เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลส าโรงให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานเพ่ือเป็นการยกระดับการด าเนินงานในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน  

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
มกราคม ๒๕๖5 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

1. หลักเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับ
ระดับผลการประเมิน โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ  

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. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( ITA) ประจ าปี
งบประมาณ 2564  

ตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 100.00 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 99.49 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 100.00 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 100.00 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.83 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 96.01 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.78 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 95.90 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 100.00 

 

2.1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้
คะแนนรวมทั้ง 10 ตัวชี้วัด มีระดับคะแนน 98.83 คะแนนจัดอยู่ในระดับ AA  

2.2. ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ
หน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีระดับคะแนน 100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีระดับคะแนน 95.90 คะแนน 
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3. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

3.1 การประเมินผลตามแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ตัวชี้วัด ประเด็นการวิเคราะห์ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
(100.00 คะแนน) 

จากผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) พบว่าประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนา 
จ านวน 1 ประเด็นคือ   
1. การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มีระดับคะแนน 96.97 คะแนน 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
(99.49 คะแนน) 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
(100.00 คะแนน) 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
(100.00 คะแนน) 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
(99.83 คะแนน) 

 

3.2 การประเมินผลตามแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EiT) 
ตัวชี้วัด ประเด็นการวิเคราะห์ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
(96.01 คะแนน) 

จากผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) พบว่าประเด็นที่ต้องได้รับการ
ปรับปรุง/แก้ไข  จ านวน 3 ประเด็นคือ   
1. มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน มีระดับคะแนน 92.51 คะแนน 
2. การด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนร่วมเป็นหลัก มีระดับคะแนน 93.18 คะแนน 
3. การปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึน ชัดเจน มีระดับคะแนน 94.18 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
(96.78 คะแนน) 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน
(95.90 คะแนน) 

 

3.3 การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ตัวชี้วัด ประเด็นการวิเคราะห์ 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   
(100.00 คะแนน) 

จากผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ(OIT) พบว่า อบต.ส าโรงมีการปฏิบัติราชการ
ครบทุกประเด็นและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการครบทุกประเด็น 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
(100.00 คะแนน) 

 
 
 

- 2 -  



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

************************** 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
การติดตามผล 

การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

จัดประชุมหรืออบรมชี้แจง ให้
ความรู้ ความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

ส านักปลัด 
 

ภายในเดือน 
มกราคม 2565 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

การตรวจสอบการใช้
งบประมาณ 

จัดท ารายงานและ
ประชาสัมพันธ์การใช้จ่าย
งบประมาณผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น เว็บไซต์ ,เพจ อบต.ส าโรง,  
เป็นต้น ให้บุคคลภายในและ
ภายนอกหน่วยงานรับทราบให้
ชัดเจน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

การปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ 

มีช่องทางให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ส านักปลัด ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

รายงายผล/
มาตรการใน
การด าเนินงาน 

ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน/
ให้บริการและจัดท าหรอืพัฒนา
คูม่ือหรือแนวทางการให้ค า
ชี้แจงหรือการตอบค าถาม 

ทุกส่วนราชการ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน/
ให้บริการ 
ปรากฏบน 
เว็บไซต์หลัก เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน/

ให้บริการ และแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ให้เจ้าหน้าที่และประชาชน
ทราบ 

ทุกส่วนราชการ 

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/
ผลงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์หลัก
ของ อบต.ส าโรง 

ส านักปลัด ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

รายงานผลการ
ด าเนินงานราย
เดือน 

ปรับปรุงข้อมูลและข่าว
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์หลัก
ของ อบต.ส าโรง ให้เป็น
ปัจจุบัน 
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