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องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 

อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชยัภูมิ 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
-------------------------------- 

จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมได้คะแนน 76.06 อยู่ในระดับ B องค์การบริหารส่วนต าบลเจา
ทอง ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 
รายงานผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง : 76.06 คะแนน 
ระดับผลการประเมิน : B 

 
 
 

 



คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 86.74 

2 คุณภาพการด าเนินงาน 84.50 

3 การใช้อ านาจ 83.15 

4 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.27 

5 การปรับปรุงการท างาน 81.31 

6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.90 

7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 78.34 

8 การใช้งบประมาณ 75.29 

9 การป้องกันการทุจริต 68.75 

10 การเปิดเผยข้อมูล 66.48 

 

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการ
ประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 
 1. แบบวัด IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่าย
งบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการ          
มีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรด าเนินการดังนี้  
  1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบใน
การให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุด
ให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  



  2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุก
ภาคส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  
  3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน 
(job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
  4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้าง
ระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  
  5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการ
ป้องกัน และมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้
ประชาชน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่าย
และสะดวก  
 2. แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด าเนินการดังนี้  
  1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้าน
ต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ  
  2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง  
  3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 
 3. แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการ
ทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้  
  1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
ข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการ
ผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุก
ช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  



  2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษา
และวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุง
ระบบให้ทนัสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

แบบ ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ต้องปรับปรุง ผลการด าเนินงาน 
IIT การปฏิบัติหน้าที่ - - 
IIT การใช้งบประมาณ - - 

IIT การใช้อ านาจ - - 

IIT การใช้ทรัพย์สินของราชการ - - 

IIT การแก้ไขปัญหาการทุจริต - - 

 
แบบ ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ต้องปรับปรุง ผลการด าเนินงาน 
EIT คุณภาพการด าเนินงาน - - 
EIT ประสิทธิภาพการสื่อสาร - - 

EIT การปรับปรุงระบบการท างาน - - 

 
แบบ ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ต้องปรับปรุง ผลการด าเนินงาน 
OIT ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูล

พ้ืนฐาน 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร องค์ประกอบข้อมูลไม่

ครบถ้วน ทั้ง ชื่อ-
นามสกุล ต าแหน่ง รูป
ถ่าย และช่องทางติดต่อ 

  O5 ข้อมูลการติดต่อ -URL ที่น าเสนอ ไม่พบ
ข้อมูลในหัวข้อนี้ -'
ข้อมูลการติดต่อไม่
ครบถ้วนทั้ง 5 ประเภท 
ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลข
โทรสาร อีเมล์ และ 
แผนที่ 



 

แบบ ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ต้องปรับปรุง ผลการด าเนินงาน 
OIT ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การ

บริหารงาน 
O11 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 

file แนบเป็นแผน 
2563 

  O12  รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

file แนบเป็นแผน 
2562 

  O17 E-Service url ที่ให้มาไม่พบ E-
service 

 

แบบ ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ต้องปรับปรุง ผลการด าเนินงาน 
OIT ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การ

บริหารเงินงบประมาณ 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

แผนไม่ครอบคลุม
ระยะเวลาบังคับใช้ในปี 
พ.ศ. 2563 

  O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

ไม่พบข้อมูล 

  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน 

ข้อมูลไม่ครบทุกเดือน 

แบบ ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ต้องปรับปรุง ผลการด าเนินงาน 
OIT ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การ

บริหารงาน 
O11 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 

file แนบเป็นแผน 
2563 

  O12  รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

file แนบเป็นแผน 
2562 

  O17 E-Service url ที่ให้มาไม่พบ E-
service 

  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

แผนไม่ครอบคลุม
ระยะเวลาบังคับใช้ในปี 
พ.ศ. 2563 

  O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

ไม่พบข้อมูล 

  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน 

ข้อมูลไม่ครบทุกเดือน 



 

แบบ ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ต้องปรับปรุง ผลการด าเนินงาน 
OIT ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5  การ

ส่งเสริมความโปร่งใส 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

ไม่มีแนวทางการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

  O30 ไม่ใช่ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบโดยตรง 

ไม่ใช่ช่องทางร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบโดยตรง 

 

 

 

แบบ ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ต้องปรับปรุง ผลการด าเนินงาน 
OIT ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การ

บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่น ามาตอบ ไม่
ครบถ้วนตามที่ก าหนด
ไว้ อันได้แก่ หลักเกณฑ์
การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร, หลักเกณฑ์
การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร, หลักเกณฑ์
กรรพัฒนาบุคลากร, 
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร, 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้
โทษและการสร้างขวัญ
ก าลังใจ 


