รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินการ
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

คํานํา
การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) มี วั ตถุ ป ระสงคเพื่อใหห นว ยงานที่ไ ดรับ การประเมิน ไดรับ ทราบผลการ
ประเมิน แนวทางการพัฒนาและยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยาง
เหมาะสม
องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย มีการดําเนินการในสวนนี้เปนอยางไร มีปญหา อุปสรรคใด และที่
สํ า คั ญหากจะทํ า ให องค การบริ ห ารส ว นตํ า บลบา นฝาย มีการดําเนิน งานที่ดีขึ้น กวาเปน อยูในป จ จุบัน ควร
ดําเนินการอยางไรบาง พรอมใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข มีโอกาสดําเนินการนี้เพื่อปรับปรุงการทํางาน
ขององคการบริหารสวนตําบลบานฝายตอไป
ผูจัดทํา
องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย

สารบัญ
ความเปนมา
ผลการประเมิน ITA ปงบประมาณ 2563
ประเด็นขอบกพรอง/จุดออนที่ตองแกไขเรงดวน
ประเด็นที่ตองพัฒนาใหดีขึ้น
แนวทางแกไข

หนา
1
1
2
3
3

1

เครื่องมือ
ITA
(ผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน)
EIT
(ผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก)
OIT
(การเปดเผยขอมูล)

ตารางเฉลี่ยผลคะแนน
เครื่องมือ
IIT
EIT
OIT
รวม

ตัวชี้วัด
รอยละคะแนน
1. การปฏิบัติหนาที่
92.35
2. การใชงบประมาณ
85.29
3. การใชอํานาจ
87.41
4. การใชทรัพยสินของทางราชการ
81.44
5. การแกไขปญหาการทุจริต
89.35
6. คุณภาพการดําเนินงาน
80.92
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
84.24
8. การปรับปรุงระบบการทํางาน
79.57
9. การเปดเผยขอมูล
67.12
10. การปองกันการทุจริต
31.25

คานําหนัก %
30
30
40
100

จํานวนตัวชี้วัด
5
3
2
10

ระดับผลคะแนน
95 - 100 AA
85 - 94.99 A
75 - 84.99 B
65 - 74.99 C
55 - 64.99 D
50 - 54.99 E
0 - 49.99 F

ผลคะแนนเฉลี่ย
26.15
24.47
19.68
70.30

ไมผานการประเมิน

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ
องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
********************************
ความเปนมา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ สํ านั ก งาน (ป.ป.ช.) ได พั ฒ นา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักให
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธที่สําคัญ
ของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) ซึ่งถือเปนการ
ยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน “มาตรการ
ปองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการโดยมุงหวัง ใหหนวยงานภาครัฐที่เขา
รับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงาน ดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานฝาย
ปงบประมาณ 2563
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการบริหารสวนตําบลบานฝาย
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 70.30 คะแนน ซึ่งถือวามีคุณธรรม
และความโปรงใสในการเนินงาน ระดับ C ซึ่งอยูลําดับที่ 3,358 ของประเทศ และอยูลําดับที่ 23 ของจังหวัด
อุตรดิตถ โดยมีรายละเอียดคะแนนรายตัวชี้วัด ดังนี้
ตารางผลคะแนน
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แผนภูมิแสดงจุดออนจุดแข็ง

การปองกันการทุจริต
31.25
การเปดเผยขอมูล
67.12
การปรับปรุงการทํางาน
79.57
ป ระ ส ิท ธิภ าพ ก ารส ื่อ ส าร
84.24

การปฏิบัตหิ นาที่
92.35
50
0

คุณภาพการดําเนินงาน
80.92

การใชงบประมาณ
85.29
การใชอํานาจ
87.41
ก ารใช ท รัพ ย ส ิน ข อ งราช ก าร
81.44
การแกไขปญหาการทุจริต
89.35

วิเคราะหแผนภูมิ
จากแผนภู มิ จ ะเห็ น ว า IIT การประเมิ น ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายใน คื อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ , การใช
งบประมาณ , การใชอํานาจหนาที่ , การใชทรัพยสินของทางราชการ , การแกไขปญหาการทุจริต คะแนนเฉลี่ย
30 % อยูที่ 26.15 คะแนนอยูในเกณฑดี
EIT การประเมินผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก คือ คุณภาพการดําเนินงาน, ประสิทธิภาพการสื่อสาร, การ
ปรับปรุงการทํางาน คะแนนเฉลี่ย 30 % อยูที่ 24.47 คะแนนอยูในเกณฑดี
OIT การเปดเผยขอมูลสาธารณะ คือ การเปดเผยขอมูล, การปองกันการทุจริต คะแนนเฉลี่ย 40 %
อยูที่ 19.68 คะแนนอยูในเกณฑตองปรับปรุง
ประเด็นขอบกพรอง/จุดออนที่ตองแกไขเรงดวน
จากการวิเคราะหผลของ ITA ของปงบประมาณ 2563 จุดออนและสิ่งที่ตองปรับปรุงแกไข ดังนี้
1. EIT ตองปรับปรุงระบบการทํางาน กระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามี
สวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
2. OIT ตองปรับปรุงในหัวขอ ดังตอไปนี้
- ขอมูลพื้นฐาน ในดานขอมูลพื้นฐาน และการปฏิสัมพันธขอมูล
- การบริหารงาน ในดานการปฏิบัติงาน และการใหบริการ
- การบริหารงบประมาณ ในดานการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การสงเสริมความโปรงใสในดานการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
- การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ในดานเจตจํานงของผูบริหาร และการสราง
วัฒนธรรมองคกร
- มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ในดานมาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกัน
การทุจริตภายในหนวยงาน

3
ประเด็นที่ตองพัฒนาใหดีขึ้น
ควรพัฒนาทุกประเด็นใหดีขึ้น และควรมีการทําความเขาใจกับรายละเอียดของแตละตัวชี้วัดกอนจะ
ดําเนินการควรเตรียมขอมูลตาง ๆ และการกําหนด Link ของ ULR ที่สอดคลองกับตัวชี้วัด
แนวทางการแกไข
1. แตงตั้งผูรับผิดชอบการประเมิน ITA
2. กําหนดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือ/มาตรฐาน ปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อ
นําไปสูการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
3. กําหนดใหมีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหเปนไปตามคูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัดไดทุกภารกิจ
4. ประกาศแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน ใหเจาหนาที่รับรูอยางทั่วถึงในทุก
ระดับ
5. กําหนดมาตรการวางระบบในการดําเนินการเพื่อสงเสริมความโปรงในในการจัดจางโดยเฉพาะ
การตรวจสอบถึงความเกี่ยวของระหวางเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางและผูเสนองาน
6. ควรมีการเผยแพรขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน
ใหเจาหนาที่ทราบอยางทั่วถึง
7. จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช การกํากับดูแล และการตรวจสอบการใชทรัพยสินของทาง
ราชการและเผยแพรใหเจาหนาที่ทราบและปฏิบัติ
8. ประชาสัมพันธคูมือการจัดการเรื่องรองเรียนใหประชาชนและเจาหนาที่ทราบอยางทั่วถึง
ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานให
ดีขึ้น
มาตรการ
1. ใหความรูเรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ

ขั้นตอนหรือวิธีการ
- รณรงคใหความรูเรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ผานสื่อสังคม
ออนไลนหรือสื่อสารสนเทศของ
หนวยงาน
2. มาตรการลดขั้นตอนใน - ควรปรับปรุงกระบวนการ
การใหบริการ
เพื่อลดขั้นตอนในการใหบริการ
และการใหบริการ ณ จุดเดียว
และเพิ่มการใหบริการระบบ IT
- เปดชองทางแสดงความ
คิดเห็นในการเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษาฯ

กองสงเสริมการเกษตรฯ

การกํากับติดตาม
รายงาน
ความกาวหนา
และสรุปผล ณ 31
มีนาคม 2564
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มาตรการ
3. นโยบายดานความ
โปรงใสในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง

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

5. การดําเนินงาน

ขั้นตอนหรือวิธีการ
- ดานความโปรงใสในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางควรเปน
เว็บไซตของหนวยงาน ในการ
ดําเนินการเปนหลัก ซึ่งจะเปน
แนวทางที่ดีที่สุด เพื่อปองกัน
การดําเนินงานในดานการทุจริต
- ผูบริหารหนวยงานควรแสดง
นโยบายเจตจํานงวาจะ
บริหารงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีการกําหนดนโยบาย
มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
หนวยงานใหมีคุณธรรมและ
ความโปรงใสใหครอบคลุมตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐในแตละดาน ทั้งตอ
เจาหนาที่ในหนวยงาน โดย
ชี้แจงใหรับทราบจากการ
ประชุม หนังสือเวียนหรือติด
ประกาศภายในและตอ
สาธารณชนผานทางเว็บไซต
ของหนวยงานหรือสื่ออื่น ๆ
- จัดทําขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน/การใหบริการ
อยางชัดเจน
- สรางจิตสํานึกใหแกพนักงาน
ในหนวยงานใหบริการตอ
ผูรับบริการ หรือผูมาติดตอ
อยางเทาเทียมกัน ไมเลือก
ปฏิบัติ
- ใหขอมูลผูมารับบริการหรือผู
มาติดตออยางถูกตอง
ตรงไปตรงมา ไมปดบังขอมูล

ผูรับผิดชอบ
กองคลัง

สํานักปลัด

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษาฯ

กองสงเสริมการเกษตรฯ

การกํากับติดตาม
รายงาน
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และสรุปผล ณ 31
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5
มาตรการ
6. การเผยแพรขอมูล
ขาวสาร

ขั้นตอนหรือวิธีการ
ผูรับผิดชอบ
- เผยแพรผลงานหรือขอมูลที่ สํานักปลัด
สาธารณชนควรรับทราบอยาง
ชัดเจน การเผยแพรขอมูล
เขาถึงไดงายไมซับซอน และมี
ชองทางหลากหลาย สรางการ
รับรูใหผูมาติดตอหรือ
ผูรับบริการสามารถแสดงความ
คิดเห็น ติชม รองเรียนตอการ
ทุจริต ของเจาหนาที่ใน
หนวยงานได

การกํากับติดตาม
รายงาน
ความกาวหนา
และสรุปผล ณ 31
มีนาคม 2564

