
 

                                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      หน่วยตรวจสอบภายใน   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม                                           

ที่  ขก ๘๘๔๐๒/๒๖                                  วันที่    ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓                   
เร่ือง  แจ้งแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA)         
        ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
เรียน  หัวหน้าทุกส านัก/กอง 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ได้ทราบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ อยู่ในระดับ  C มีคะแนนเท่ากับ  ๗๔.๒๗ คะแนน นั้น 
  การประเมิน ITA ในประเด็นการรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปรากฏประเด็นที่หน่วยงานควรพัฒนาเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
 

    การรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ๕ ตัวช้ีวัด มีจ านวน ๒5 ประเด็น ที่ควรพัฒนาเพิ่ม 
 

ล าดับ กิจกรรม คะแนน 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 71.53 

1 I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อตามประเด็น
ดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
- โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด 
- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 

70.30 
72.75 

2 I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้
มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

74.40 

3 I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 
- มุ่งผลส าเร็จของงาน 
- ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
- พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

 
 

68.63 
66.98 
66.95 

 ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   
4 I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มาก

น้อยเพียงใด 
49.13 

5 I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 
- คุ้มค่า 
- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

64.89 
 

65.33 
64.45 

6 I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 

79.30 

7 I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างาน
ล่วงเวลาค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

73.58 

8 I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุใน
ลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
 

66.54 



9 I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
- สอบถาม 
- ทักท้วง 
- ร้องเรียน 

64.98 
 

66.10 
65.25 
63.60 

 ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ  
10 I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 64.45 
11 I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน มาก

น้อยเพียงใด 
65.28 

12 I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

64.45 

13 I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา
มากน้อย เพียงใด 

64.40 

14 I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความ
เสี่ยงต่อการทุจริตมากน้อยเพียงใด 

66.08 

15 I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะดังต่อไปนี้มากน้ อย
เพียงใด 
- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 
- มีการซื้อขายต าแหน่ง 
- เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

68.59 
 

66.95 
69.43 
69.40 

 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
16 I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของท่านมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 
67.78 

17 I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

66.98 

18 I22 บุคคลภายนอกหรือเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

71.10 

19 I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

66.10 

20 I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด 

66.95 

 ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
21 I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต 

มากน้อยเพียงใด 
 

22 I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 64.45 
23 I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มาก

น้อยเพียงใด 
63.33 

24 I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบขงฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มาก
น้อยเพียงใด 

66.15 

25 I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมี
ความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

65.52 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ 



 
 
  ในการนี้เป็นการยกระดับการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานการประเมิน ITA องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอแจ้งท่านให้พิจารณาด าเนินการจัดท า
ประกาศข้อปฏิบัติหรือจัดท าข้อตกลง และประกาศแจ้งเวียนบุคลากรภายในส านัก/กองทราบให้ชัดเจน      
โดยผู้บริหารส านัก/กองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องเป็นผู้อธิบายแนวปฏิบัติของส านัก/กอง นั้นๆ ในวาระการ
จัดประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) และการประชุมการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่จะจัดขึ้นในระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2563            
ตามระยะเวลาที่ ป.ป.ช. ก าหนด ทั้งนี้เอกสารประกอบการพิจารณาแนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA 
ปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ เมื่อส านัก/กองด าเนินการแล้วเสร็จ ให้รายงานข้อมูลดังกล่าวต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมต่อไป 
     

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 

                
 

                           (นายสิทธิศักดิ์   แก้วหาวงศ์) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 


