
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 จากผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  พบว่า   

มีผลคะแนน 88.48 คะแนน อยู่ในระดับ A ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ 

     หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 88.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A 
หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการด าเนินการตามตัวชี้วัด
และหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนท่ีต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัด
หรือข้อค าถามท้ังหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อน าไปสู่การพัฒนาในจุดท่ียังคงเป็นปัญหา 
โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับ              
การด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเช่ือมั่น
ศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ท้ังนี้ ประเด็นท่ีควรมีการเปิดเผย       
หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ - แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียังใช้ 
บังคับในหน่วยงานในปีท่ีรับการประเมิน โดยแสดงจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ท่ีมีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ท้ังนี้ ต้องเป็นนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดท่ีก าหนดในนามของหน่วยงาน - แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้า
หน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน โดยควรแสดงอย่างน้อยประกอบด้วย           
ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคนให้ชัดเจน ในกรณีเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรครอบคลุมท้ังฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจ า - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน โดยควรแสดงต าแหน่งท่ีส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น ส านัก 
กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรแสดงโครงสร้างท่ีครอบคลุม   
ท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า - ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่านมากขึ้น - เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น - เพิ่มมาตรการ
ช้ีแจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น - เพิ่มการ
ปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น - ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มี
ความโปร่งใสมากขึ้น - เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น - 
เพิ่มมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ - 
ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชน
เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด 
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2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี     

ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าจะหลุง ดังนี้ 

มาตรการ/

แนวทาง 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

การติดตามผล 

(1) ให้ความรู้เรื่อง

การประเมิน 

คุณธรรมและความ

โปร่งใสใน การ

ด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง

การ ประเมินคุณธรรม

และความ โปร่งใสในการ

ด าเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ ผ่าน

ส่ือสังคม ออนไลน์หรือ

ส่ือสารสนเทศของ 

หน่วยงาน 

ส านักปลัด ตลอดปี 65 -รายงานความก้าวหน้า  

และสรุปผล  

ณ ส้ินปีงบประมาณ 

(2) การเผยแพร่

ข้อมูลผู้บริหาร 

หัวหน้างานของ

หน่วยงาน 

แสดงข้อมูลการติดต่อ

ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน

อย่างครบถ้วน 

ส านักปลัด ม.ค. - มี.ค.65 ตรวจสอบผ่านเว็ปไซต์ 

อบต.ท่าจะหลุง / บอร์ด

ประชาสัมพันธ์และรายงาน

ผลการด าเนินการในท่ี

ประชุมประจ าเดือนของ

อบต.ท่าจะหลุง 

(3) เผยแพร่ข้อมูล

การใช้จ่าย

งบประมาณและ

แผนการจัดซื้อจัด

จ้าง 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ

ใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการจัดซื้อ    จัดจ้าง 

รวมถึงกระบวนการ

เบิกจ่ายงบประมาณ

อย่างเปิดเผย 

กองคลัง ม.ค. - มี.ค.65 ตรวจสอบผ่านเว็ปไซต์ 

อบต.ท่าจะหลุง / บอร์ด

ประชาสัมพันธ์และรายงาน

ผลการด าเนินการในท่ี

ประชุมประจ าเดือนของ

อบต.ท่าจะหลุง 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

การติดตามผล 

(4) เปิดโอกาสให้

ผู้รับบริการ หรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย  

เข้ามามีส่วนร่วม  

ในการปรับปรุงการ

ด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทาง

การร้องเรียนการให้

ข้อเสนอแนะเพื่อให้

บุคลากร และ

สาธารณชน รับทราบ 

ส านักปลัด ตลอดปี 65 -รายงานความก้าวหน้า  

และสรุปผล  

ณ ส้ินปีงบประมาณ 

(5) การเปิดเผย

ข้อมูล ข้อเท็จจริง

แก่ผู้มาใช้บริการ

อย่างถูกต้อง 

ตรงไปตรงมา    

และมีแนวทาง    

ในการให้ผู้มาติดต่อ

อย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่

เรียกร้องประโยชน์อื่นใด

ในการปฏิบัติ หน้าท่ี 

และมีการจัดท าประกาศ 

ไม่เรียกรับผลประโยชน์

หรือ ทรัพย์สินใดๆ 

ส านักปลัด ตลอดปี 65 -รายงานความก้าวหน้า  

และสรุปผล  

ณ ส้ินปีงบประมาณ 

(6) มีการมอบหมาย

งาน การปฏิบัติงาน 

รวมถึงการ 

ประเมินผล      

การปฏิบัติงาน  

ตามระดับ   

คุณภาพของงาน 

โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

สร้างความเข้าใจร่วมกัน 

เกี่ยวกับเกณฑ์การ

ประเมินและการท างาน  

 

- ส านักปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กอง
การศึกษาฯ 
- กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 

 

ตลอดปี 65 -รายงานความก้าวหน้า  

และสรุปผล  

ณ ส้ินปีงบประมาณ 

 


