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องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการ ประเมิน 
ITA ที่มาจากการ “เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชน ได้รับ
ทราบและสามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ภาครัฐ 
ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วน ร่วม
ประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการ ข้างต้น
นั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ทุกภาคส่วน   

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับ การ
ประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการ 
ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ 
ด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดกา รทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมิน 
ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ  ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อไป  

 

เครื่องมือในการประเมิน  

  ประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้  

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ 
หน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้
อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ
สื่อสาร และตวัชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน  



3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือ 
เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ 
หน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด 
การเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงิน 
งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการ 
ทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือ 
ป้องกันการทุจริต) 

 

หลักเกณฑ์การประเมินผล  

๑) การประมวลผลคะแนน  มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้  

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม คะแนนเฉลี่ยของ  
ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของ  
ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน  

คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย  –  – คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด  คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

น้ าหนักแบบส ารวจ  ร้อยละ 30  ร้อยละ 30  ร้อยละ 40 

คะแนนรวม  ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน าหนัก 

 

 

 



๒) คะแนนและระดับผลการประเมิน  

ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล 
การประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้  

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 

 

๓) ผลการประเมินตามเป้าหมาย  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 
2561 – 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของ ตัวชี้วัด
ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  และ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้ก าหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564  ให้
หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก องค์การบริหารส่วนต าบลประศุกได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ในระดับ A 
(86.76 คะแนน) 

 



การวิเคราะห์ผลการประเมิน 

๑) ผลการประเมิน  

องค์การบริหารส่วนต าบลประศุกได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ A (86.76  คะแนน) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ C (70.18 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 23.62 
(16.58 คะแนน)  

2) สรุปผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ดังนี้ 

เครื่องมือ ตัวชี้วัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 

IIT 
แบบวัดการรับรู้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายใน 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 96.73 100.00 เพ่ิมข้ึน 

2. การใช้งบประมาณ 84.74 98.99 เพ่ิมข้ึน 

3. การใช้อ านาจ 91.86 100.00 เพ่ิมข้ึน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 75.49 97.98 เพ่ิมข้ึน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 87.02 100.00 เพ่ิมข้ึน 

EIT 
แบบวัดการรับรู้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอก 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 86.09 86.91 เพ่ิมข้ึน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.07 91.97 เพ่ิมข้ึน 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน 82.58 89.00 เพ่ิมข้ึน 

OIT 
การเปิดเผยข้อมูล 

สาธารณะ 

9. การเปิดเผยข้อมูล 28.60 77.79 เพ่ิมข้ึน 

10. การป้องกันการทุจริต 12.50 100.00 เพ่ิมข้ึน 

 
เฉลี่ย 59.84 92.16 

 
ระดับผลการประเมิน D A 

 



๓) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด และได้รับ ๑๐๐ คะแนนเต็ม คือ  

๓.๑ ตัวชีว้ัดที่ 1. การปฏิบัติหน้าที่  

๓.2 ตัวชีว้ัดที่ 3. การใช้อ านาจ  

๓.3 ตัวชีว้ัดที่ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

๓.4 ตัวชีว้ัดที่ 10. การป้องกันการทุจริต 

๔) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน และได้รับคะแนนมากกว่า ๘๐ คะแนน คือ  

 ๔.๑ ตัวชีว้ัดที่ 2. การใช้งบประมาณ 

๔.๒ ตัวชีว้ัดที่ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

๔.๓ ตัวชีว้ัดที่ 6. คุณภาพการด าเนินงาน 

๔.๔ ตัวชีว้ัดที่ 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

๔.๕ ตัวชีว้ัดที่ 8. การปรับปรุงระบบการท างาน 

๕) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมขึ้น แต่มีคะแนนน้อยกว่า ๘๐ คะแนน คือ  

 ๕.๑ ตัวชีว้ัดที่ 9. การเปิดเผยข้อมูล 

๖) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง ไม่มี 

 

 
 

  



ประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๙  
การเปิดเผย
ข้อมูล 

เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ สาธารณชนได้
รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูล
พ้ืนฐาน  ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2) การ
บริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน  การปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการ  (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่  แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ  (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์
การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่ การจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และการเปิด
โอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม 

๑. ด้านการบริหารงาน  
 - จัดท ารายงานการก ากับติดตาม 
การด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 
เดือน ที่มีองค์ประกอบของข้อมูล
ครบถ้วน  
๒. การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากร บุคคล  
 - จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
รายงาน ผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากร บุคคลประจ าปีที่มี
องค์ประกอบของ  
ข้อมูลตรงตามประเด็นการประเมิน 
๓. การส่งเสริมความโปร่งใสใน 
หน่วยงาน  
 - มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เกิด 
การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ต่างๆ  และประชาชนอย่างชัดเจน 

 

  



ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๗  

ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ หน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร  เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงาน ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทาง ที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ ซับซ้อน โดยข้อมูลที่
เผยแพร่จะต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันรวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อ
กังวลสงสัยได้ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการ รับรู้
เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มา ติดต่อสามารถร้องเรียน
การทุจริตของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

๑. เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
แก่ ประชาชนผ่านช่องทางที่
หลากหลาย  
๒. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรทราบอย่าง
ชัดเจน  
๓. ชี้แจง/ตอบค าถามแก่
ประชาชน เมื่อมีข้อสงสัย อย่าง
ชัดเจน 

ตัวชี้วัดที่ ๘  

การปรับปรุง
ระบบ  

การท างาน 

ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ หน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างาน  เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึง การน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
พัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ ความต้องการ 

๑. เจ้าหน้าที่มีการปรับปรุง
คุณภาพ การท างานให้ดีขึ้น  
๒. หน่วยงานมีการปรับปรุงการ 
ด าเนินงาน/ให้บริการ ให้มีความ 
โปร่งใสมากยิ่งข้ึน  
๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ในการปรับปรุง
คุณภาพการด าเนินงาน 

  



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลประศุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2564 น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลประศุก ดังนี้ 

มาตรการ/ 
แนวทาง 

วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1. การเปิด
โอกาสให้ 
ประชาชนมี
ส่วนร่วม  
ในการ
ด าเนินงาน
ของ  อบต. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. แต่งตั้งผู้แทนหน่วยงาน และ ประชาชน เป็น
คณะกรรมการหรือ คณะท างาน ในการ
ด าเนินงานต่างๆ  ของ อบต. เช่น  
- คณะกรรมการพัฒนา อบต.  
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  
- คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
- คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เป็นต้น ๒. 
จัดประชุมคณะกรรมการ และ คณะท างาน ใน
การด าเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ  
เพ่ือให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ 
ร่วมติดตามและ ประเมินผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด  
กองคลัง 

ตลอดปี  
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕65 

๑. ค าสั่ง
แต่งตั้ง  
คณะกรรมการ 
/   
คณะท างาน  
๒. รายงาน
การประชุม  
๓. รายงานผล
การด าเนิน 
โครงการ / 
กิจกรรม 



มาตรการ/ 
แนวทาง 

วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

2. การ
เปิดเผยข้อมูล 
ที่ส าคัญและ
หลากหลาย 

๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน ส าหรับการ
ประเมิน ITA  

๒. คณะท างานจัดท าและเผยแพร่ ข้อมูลที่
ประชาชนควรทราบ  

ให้ครบถ้วนทุกประเด็นการประเมิน ทางเว็บไซต์
ของ อบต.  

๓. ติดตามและประเมินผล 

ส านักปลัด  

กองคลัง 

ก.พ. 65  

ถึง พ.ค. 65 

๑. ค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะท างาน  
๒. การ
เผยแพร่
ข้อมูล  

๓. ผลการ
ประเมิน ITA 

3. การสร้าง
ฐานความคิด
การแยกแยะ
ประโยชน์
ส่วนตัวและ
ประโยชน์
ส่วนรวม 

1. เสริมสร้างฐานความคิดแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม โดยประกาศ
มาตรการ / จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

2. จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

ส านักปลัด  ม.ค.-เม.ย.
2565 

รายงานผล
การ  
ปฏิบัติงาน/ผล
การประเมิน 
หรือ น าไป
เปิดเผย
บนเว็ปไซต์ 
 

4. การเปิด
โอกาสให้ 
ประชาชนมี
ส่วนร่วม  

ในการ
ด าเนินงาน
ของ  อบต. 

๑. แต่งตั้งผู้แทนหน่วยงาน และ ประชาชน เป็น
คณะกรรมการหรื อ  คณะท า ง าน  ในการ
ด าเนินงานต่างๆ  ของ อบต. เช่น  
- คณะกรรมการพัฒนา อบต.  
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  
- คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
- คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เป็นต้น ๒. 
จัดประชุมคณะกรรมการ และ คณะท างาน ใน
การด าเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ  
เพ่ือให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ 
ร่วมติดตามและ ประเมินผล 

ส านักปลัด  
กองคลัง 

ตลอดปี  
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕65 

๑. ค าสั่ง
แต่งตั้ง  
คณะกรรมการ 
/   
คณะท างาน  
๒. รายงาน
การประชุม  
๓. รายงานผล
การด าเนิน 
โครงการ / 
กิจกรรม 



มาตรการ/ 
แนวทาง 

วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

5. การ
เปิดเผยข้อมูล 
ที่ส าคัญและ
หลากหลาย 

๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน ส าหรับการ
ประเมิน ITA  

๒. คณะท างานจัดท าและเผยแพร่ ข้อมูลที่
ประชาชนควรทราบ  

ให้ครบถ้วนทุกประเด็นการประเมิน ทางเว็บไซต์
ของ อบต.  

๓. ติดตามและประเมินผล 

ส านักปลัด  

กองคลัง 

ก.พ. 65  

ถึง พ.ค. 65 

๑. ค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะท างาน  
๒. การ
เผยแพร่
ข้อมูล  

๓. ผลการ
ประเมิน ITA 

 


