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คํานํา 
 
 การประเมินคุณธรรมจรยิธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานท่ีไดรับการประเมินไดรับทราบผลการ
ประเมิน แนวทางการพัฒนาและยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยาง
เหมาะสม 
 องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย มีการดําเนินการในสวนนี้เปนอยางไร มีปญหา อุปสรรคใด และท่ี
สําคัญหากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย มีการดําเนินงานท่ีดีข้ึนกวาเปนอยูในปจจุบัน ควร
ดําเนินการอยางไรบาง พรอมใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข มีโอกาสดําเนินการนี้เพ่ือปรับปรุงการทํางาน
ขององคการบริหารสวนตําบลบานฝายตอไป 
 
 
              ผูจัดทํา 
       องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
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1 
รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ 

องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************** 

ความเปนมา 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสํานักงาน (ป.ป.ช.) ไดพัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักให 
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธท่ีสําคัญ
ของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 -2564) ซ่ึงถือเปนการ
ยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน “มาตรการ
ปองกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดําเนินการโดยมุงหวัง ใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขา
รับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงาน ดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
ปงบประมาณ 2563  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and  
Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการบริหารสวนตําบลบานฝาย  
อําเภอน้ําปาด  จังหวัดอุตรดิตถ  โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 70.30 คะแนน ซ่ึงถือวามีคุณธรรม
และความโปรงใสในการเนินงาน ระดับ C ซ่ึงอยูลําดับท่ี  3,358  ของประเทศ และอยูลําดับท่ี 23 ของจังหวัด
อุตรดิตถ โดยมีรายละเอียดคะแนนรายตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตารางผลคะแนน 
 

เคร่ืองมือ ตัวชี้วัด รอยละคะแนน  ระดับผลคะแนน  
ITA 

(ผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน) 

1. การปฏิบัติหนาที ่ 92.35  95 - 100    AA  
2. การใชงบประมาณ 85.29  85 - 94.99  A  
3. การใชอํานาจ 87.41  75 - 84.99  B 
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ปร
ะเ

มนิ
 

4. การใชทรัพยสินของทางราชการ 81.44  65 - 74.99  C 
5. การแกไขปญหาการทุจริต 89.35  55 - 64.99  D 

EIT 
(ผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก) 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 80.92  50 - 54.99  E 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.24  0 - 49.99    F 
8. การปรับปรุงระบบการทาํงาน 79.57    

OIT 
(การเปดเผยขอมูล) 

9. การเปดเผยขอมูล 67.12    
10. การปองกันการทุจริต 31.25    

ตารางเฉล่ียผลคะแนน 
เครื่องมือ คานําหนัก % จํานวนตัวช้ีวัด ผลคะแนนเฉล่ีย 

IIT 30 5 26.15 
EIT 30 3 24.47 
OIT 40 2 19.68 
รวม 100 10 70.30 



2 
แผนภูมิแสดงจุดออนจุดแข็ง 
 

 การปฏิบัตหินาท่ี  

การปองกันการทุจริต 
92.35 

การใชงบประมาณ  
31.25  85.29 

การเปดเผยขอมลู 
50 

การใชอํานาจ  
67.12  87.41 

 0  
การปรับปรุงการทํางาน  ก า ร ใ ช ท ร ัพ ย ส ิน ข อ ง ร า ช ก า ร  
79.57  81.44 

ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ก า ร ส ื่อ ส า ร   การแกไขปญหาการทุจริต 
84.24 

คุณภาพการดําเนินงาน 
80.92 

89.35 

  

 
วิเคราะหแผนภูมิ 
 จากแผนภูมิจะเห็นวา IIT การประเมินผูมีสวนไดสวนเสียภายใน คือ การปฏิบัติหนาท่ี , การใช
งบประมาณ , การใชอํานาจหนาท่ี , การใชทรัพยสินของทางราชการ , การแกไขปญหาการทุจริต คะแนนเฉลี่ย 
30 % อยูท่ี 26.15 คะแนนอยูในเกณฑดี 

EIT การประเมินผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก คือ คุณภาพการดําเนินงาน, ประสิทธิภาพการสื่อสาร, การ
ปรับปรุงการทํางาน คะแนนเฉลี่ย 30 % อยูท่ี 24.47 คะแนนอยูในเกณฑดี 

OIT การเปดเผยขอมูลสาธารณะ คือ การเปดเผยขอมูล, การปองกันการทุจริต คะแนนเฉลี่ย 40 %  
อยูท่ี 19.68 คะแนนอยูในเกณฑตองปรับปรุง 
 

ประเด็นขอบกพรอง/จุดออนท่ีตองแกไขเรงดวน 
 จากการวิเคราะหผลของ ITA ของปงบประมาณ 2563 จุดออนและสิ่งท่ีตองปรับปรุงแกไข ดังนี้ 

1. EIT ตองปรับปรุงระบบการทํางาน กระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามี
สวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ 

2. OIT ตองปรับปรุงในหัวขอ ดังตอไปนี้ 
-  ขอมูลพ้ืนฐาน ในดานขอมูลพ้ืนฐาน และการปฏิสัมพันธขอมูล  
- การบริหารงาน ในดานการปฏิบัติงาน และการใหบริการ  
-  การบริหารงบประมาณ ในดานการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ  
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- การสงเสริมความโปรงใสในดานการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
-  การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ในดานเจตจํานงของผูบริหาร และการสราง

วัฒนธรรมองคกร 
-  มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ในดานมาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกัน

การทุจริตภายในหนวยงาน 
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ประเด็นท่ีตองพัฒนาใหดีข้ึน 
 ควรพัฒนาทุกประเด็นใหดีข้ึน และควรมีการทําความเขาใจกับรายละเอียดของแตละตัวชี้วัดกอนจะ
ดําเนินการควรเตรียมขอมูลตาง ๆ และการกําหนด Link ของ ULR  ท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด 
    

แนวทางการแกไข 
1. แตงตั้งผูรับผิดชอบการประเมิน ITA 
2. กําหนดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือ/มาตรฐาน ปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพ่ือ 

นําไปสูการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
3. กําหนดใหมีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหเปนไปตามคูมือหรือมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงานอยางเครงครัดไดทุกภารกิจ 
4. ประกาศแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน ใหเจาหนาท่ีรับรูอยางท่ัวถึงในทุก 

ระดับ 
5. กําหนดมาตรการวางระบบในการดําเนินการเพ่ือสงเสริมความโปรงในในการจัดจางโดยเฉพาะ 

การตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางและผูเสนองาน 
6. ควรมีการเผยแพรข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน 

ใหเจาหนาท่ีทราบอยางท่ัวถึง 
7. จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช การกํากับดูแล และการตรวจสอบการใชทรัพยสินของทาง 

ราชการและเผยแพรใหเจาหนาท่ีทราบและปฏิบัติ 
8. ประชาสัมพันธคูมือการจัดการเรื่องรองเรียนใหประชาชนและเจาหนาท่ีทราบอยางท่ัวถึง 

 

ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานให
ดีข้ึน 
 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
1. ใหความรูเรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ 

- รณรงคใหความรูเรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ผานสื่อสังคม 
ออนไลนหรือสื่อสารสนเทศของ
หนวยงาน 

สํานักปลัด รายงาน
ความกาวหนา 
และสรุปผล ณ 31 
มีนาคม 2564 

2. มาตรการลดข้ันตอนใน
การใหบริการ  

- ควรปรับปรุงกระบวนการ 
เพ่ือลดข้ันตอนในการใหบริการ
และการใหบริการ ณ จุดเดียว 
และเพ่ิมการใหบริการระบบ IT 
- เปดชองทางแสดงความ
คิดเห็นในการเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองสงเสริมการเกษตรฯ 
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มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
3. นโยบายดานความ
โปรงใสในการดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจาง 

- ดานความโปรงใสในการ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางควรเปน
เว็บไซตของหนวยงาน ในการ
ดําเนินการเปนหลัก ซ่ึงจะเปน
แนวทางท่ีดีท่ีสุด เพ่ือปองกัน
การดําเนินงานในดานการทุจริต 

กองคลัง รายงาน
ความกาวหนา 
และสรุปผล ณ 31 
มีนาคม 2564 

4. ผูบริหารหนวยงานควร
แสดงนโยบายเจตจํานงวา
ควรมีการกําหนดนโยบาย 
มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาหนวยงานใหมี
คุณธรรมและความโปรงใส
ไมครอบคลุมตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐในแตละดาน  

- ผูบริหารหนวยงานควรแสดง
นโยบายเจตจํานงวาจะ
บริหารงานดวยความซ่ือสัตย
สุจริต มีการกําหนดนโยบาย 
มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
หนวยงานใหมีคุณธรรมและ
ความโปรงใสใหครอบคลุมตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐในแตละดาน ท้ังตอ
เจาหนาท่ีในหนวยงาน โดย
ชี้แจงใหรับทราบจากการ
ประชุม หนังสือเวียนหรือติด
ประกาศภายในและตอ
สาธารณชนผานทางเว็บไซต
ของหนวยงานหรือสื่ออ่ืน ๆ 

สํานักปลัด 

5. การดําเนินงาน - จัดทําข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน/การใหบริการ
อยางชัดเจน 
- สรางจิตสํานึกใหแกพนักงาน
ในหนวยงานใหบริการตอ
ผูรับบริการ หรือผูมาติดตอ
อยางเทาเทียมกัน ไมเลือก
ปฏิบัติ 
- ใหขอมูลผูมารับบริการหรือผู
มาติดตออยางถูกตอง 
ตรงไปตรงมา ไมปดบังขอมูล 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองสงเสริมการเกษตรฯ 
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มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
6. การเผยแพรขอมูล
ขาวสาร 

- เผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบอยาง
ชัดเจน การเผยแพรขอมูล
เขาถึงไดงายไมซับซอน และมี
ชองทางหลากหลาย สรางการ
รับรูใหผูมาติดตอหรือ
ผูรับบริการสามารถแสดงความ
คิดเห็น ติชม รองเรียนตอการ
ทุจริต ของเจาหนาท่ีใน
หนวยงานได 

สํานักปลัด รายงาน
ความกาวหนา 
และสรุปผล ณ 31 
มีนาคม 2564 

 


