
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่   จังหวัดเลย   
1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
พบว่า  มีผลคะแนน   89.11  คะแนน อยู่ในระดับ A ดังนี้ 

 
คะแนน องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี     89.11 คะแนน 

 

 



โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

1. การปฏิบัติหน้าที่           97.85       คะแนน ....-.............. 

2. การใช้งบประมาณ         97.60     คะแนน 

3. การใช้อ านาจ              97.63      คะแนน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 97.30    
คะแนน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  94.98       
คะแนน 

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

6. คุณภาพการด าเนินงาน    99.99.82     
คะแนน 

...........-............... 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร    96.55     คะแนน 

8. การปรับปรุงการท างาน   98.75      คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

9. การเปิดเผยข้อมูล          71.13     คะแนน ...การเปิดเผยข้อมูล รักษาระดับ... 

...การป้องกันการทุจริต  รักษาระดับ 10. การป้องกันการทุจริต    81.25.50      
คะแนน 

 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เท่ากับ 89.11 คะแนน ไม่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดเกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ A โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 



ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 
97.71 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน เท่ากับ 97.95 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ 97.60 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ มีผลคะแนน เท่ากับ 97.63 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ 97.30 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 94.98 คะแนน 
จากผลคะแนนในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานของการด าเนินงานที่ดีไว้ในปี
ต่อไป  
 
ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนน 
เท่ากับ 98.84 คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด ดังนี้  
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 99.82 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เท่ากับ 96.55 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีผลคะแนน เท่ากับ 98.75 คะแนน 
 
 
 
จากล าดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีค่าคะแนนน้อยท่ีสุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ผ่านช่องทางท่ี
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน มีข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน มีช่องทางให้แสดง
ส่งความคิดเห็น และมีช่องทางการสื่อสารที่เป็นแบบ 2 ทาง ท่ีสามารถถาม-ตอบได้ รวมถึงมีช่องทางการ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  
    จากผลคะแนนในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับท่ีดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานของการด าเนินงานที่ดีไว้ใน
ปีต่อไป 
 
ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนน
เท่ากับ             คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ 71.13 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 81.25 คะแนน 
ทั้ง 2 ตัวชีวั้ด มีแนวทางการด าเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ซึ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่า ผ่านเกณฑ์ โดยหน่วยงานควร
ท าการศึกษารายละเอียดของแนวทางการจัดท าข้อมูล OIT ให้ละเอียด จัดท าข้อมูลให้ตรงตาม



วัตถุประสงค์ของประเด็นการตรวจ น าเข้า URL ให้ตรงตามหน้าเพจที่มีข้อมูล และควรต้องหม่ันตรวจสอบ
การเข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
2)ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  2565  ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การ
บริหารส่วนต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย    ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1.การสร้างฐาน
ความคิดการ
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

1.เสริมสร้างฐาน
คิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์
ส่วนรวมใน
รูปแบบการจัด
อบรม/จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ 

2. จัดคู่มือแนว
ปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ 

ส านักปลัดฯ ม.ค. – มี.ค. 66 รายงานผล
ด าเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจ าเดือน
เมษายน 2566 

2............................ .......................... .......................... .......................... .......................... 

     

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
๑. ผลการประเมิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 
  จากผลการประเมินฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.11  คะแนน  ระดับผลการประเมิน A  ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 
๘๕.๐๐ คะแนน  
 
 
 
 
  



๒. ข้อบกพร่องจากการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   
 

    ๑.1 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  (เฉพาะข้อที่ได้ ๐ คะแนน) 

ล าดับที่ รายการ ความเห็นของผู้ตรวจ การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง มาตรการด าเนินการปรับปรุง 

ข้อมูลพื้นฐาน 

๑ โครงสร้าง 
     ไม่มีโครงสร้างของผู้บริหารฝ่ายการเมือง 

ผู้ตรวจเห็นว่าไม่ครบทุกหลักเกณฑ์ 
จั ด ท า ข้ อ มู ล ใ ห้ ค ร บ ทั้ ง ฝ่ า ย
การเมือง 

2 Q&A 
ไม่พบช่องทางการถาม-ตอบที่เป็นลักษณะ (2 way 
communication) 

ไม่ด าเนินการจัดท าช่องทางทางการถาม-
ตอบที่เป็นลักษณะ (2 way 
communication) 

ด าเนินการจัดท าช่องทางทางการ
ถาม-ตอบที่เป็นลักษณะ (2 way 
communication) 

 

ล าดับที่ รายการ ความเห็นของผู้ตรวจ การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง มาตรการด าเนินการปรับปรุง 

แผนการด าเนินงาน 

3 
รายงานผลการติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

ไม่แสดง URL ที่มาจากเว็ปไซค์หลักของหน่วยงาน 
ไม่แสดง URL ที่มาจากเว็ปไซค์หลักของ
หน่วยงาน 

แสดง URL ที่มาจากเว็ปไซค์หลัก
ของหน่วยงาน 

4 E-Service 
ไม่พบรายการตามประเด็นการตรวจตาม  URLที่
หน่วยงานส่งมา 

ไม่พบรายการตามประเด็นการตรวจ
ตาม URLที่หน่วยงานส่งมา 

ติดตามรายการตามประเด็นการ
ตรวจตาม URL 

5 
รายงานการก ากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีรอบ 6 เดือน 

ไม่ได้แสดง URL ที่มาจากเว็ปไซค์ของหน่วยงาน 
ไม่ได้แสดง URL ที่มาจากเว็ปไซค์ของ
หน่วยงาน 

ด าเนินการรายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีรอบ 6 เดือน 



6 
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

ไม่พบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
2564 

ไม่พบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 2564 

ด าเนินการรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  

7 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 

ไม่พบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือนได้แก่ ต.ค.63/พ.ย.63/ธ.ค.63/ม.ค.64/ก.พ.
64/มี.ค.64 

ไม่พบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือนได้แก่ ต.ค.63/พ.ย.
63/ธ.ค.63/ม.ค.64/ก.พ.64/มี.ค.64 

ด าเนินการให้ป็นไปตามระเบียบ 

ล าดับที่ รายการ ความเห็นของผู้ตรวจ การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง มาตรการด าเนินการปรับปรุง 

แผนการ
ด าเนินงาน 

8 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

ไม่พบข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ไม่พบข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

9 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ไม่พบช่องทางรับฟังความคิดเห็นบนเว็ปไซค์ของ
หน่วยงาน 

ไม่พบช่องทางรับฟังความคิดเห็นบนเว็ป
ไซค์ของหน่วยงาน 

ด าเนินการจัดท าช่องทางรับฟัง
ความคิด เห็นบนเว็ป ไซค์ ของ
หน่วยงาน 

10 การด าเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

ไม่ได้แสดง URL เพ่ือให้ตรวจสอบข้อมูล ไม่ได้แสดง URL เพ่ือให้ตรวจสอบข้อมูล แสดง URL เ พ่ือให้ตรวจสอบ
ข้อมูล 

11 แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 

ไม่ได้แสดง URL เพ่ือให้ตรวจสอบข้อมูล ไม่ได้แสดง URL เพ่ือให้ตรวจสอบข้อมูล ไม่ได้แสดง URL เพ่ือให้ตรวจสอบ
ข้อมูล 

 
 
 
 
 
๓. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 



    ๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  โดยการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  และบริการประชาชนด้วยความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการให้บริการแก่ประชาชน 
    ๒. มาตรการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน  โดยการจัดท าคู่มือประชาสัมพันธ์ที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยกันยังไม่เข้าใจ ได้แก่ เอกสารการใช้งบประมาณ , หลักการใช้
ทรัพย์สินของราชการ  และแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยการแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
    ๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างความโปร่งใส  โดยท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหัวข้อการประเมินคุณธรรมเละความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
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                                                                                                                                                             งานบริหารงานทั่วไป 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล



 

 


