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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

**************************************** 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล ผลการประเมิน 
รวมทัง้ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก  ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน  การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนน
จากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 6) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 7) คุณภาพการด าเนินงาน 8) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 9) การ
ปรับปรุงระบบการท างาน 10) การเปิดเผยข้อมูล  

การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมิน
ครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และมี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน  ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 

1.หลักการและเหตุผล  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้  
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ ความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการ
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ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ ส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือ เป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับ
การประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานใน  ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 73.34 คะแนน อยู่ในระดับผลการประเมิน : C 

เกณฑ์ระดับการประเมิน มี 7 ระดับ ดังนี้  
ผลคะแนน 95 – 100 คะแนน ระดับ AA  
ผลคะแนน 85 – 94 คะแนน ระดับ A  
ผลคะแนน 75 – 84 คะแนน ระดับ B  
ผลคะแนน 65 – 74 คะแนน ระดับ C  
ผลคะแนน 55 – 64 คะแนน ระดับ D  
ผลคะแนน 50 – 54 คะแนน ระดับ E  
ผลคะแนน 0 – 49  คะแนน ระดับ F 

 

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 
อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 การเปิดเผยข้อมูล 88.50 
2 การปฏิบัติหน้าที่ 84.72 
3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 80.35 
4 การใช้อ านาจ 79.39 
5 คุณภาพการด าเนินงาน 75.37 
6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 74.13 
7 การใช้งบประมาณ 73.23 
8 การปรับปรุงการท างาน 72.07 
9 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 69.54 

10 การป้องกันการทุจริต 50.00 
 

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ 
1. ข้อเสนอแนะจากการประเมิน IIT การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากร
ภายใน การขอยืมทรัพย์สินของราชการ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
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นอกจากนี้จะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงาน 
2. ข้อเสนอแนะจากการประเมิน EIT ควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงระบบการท างานโดยเฉพาะประเด็น
เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึง
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการ รวมถึงควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
3. ข้อเสนอแนะจากการประเมิน OIT ควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต  
 
ข้อพบพร่องที่จ าเป็นต้องแก้ไขและน าไปพัฒนา  

1. ตัวชี้วัด ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีคะแนน 69.54  
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว  หน่วยงานต้องจัดท า

ข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ทราบถึงนโยบายการไม่น าทรัพย์สิน
ของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนรวมถึงจะต้องมีการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) จัดท าเป็นทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และมีหนังสือขออนุญาต ตามระเบียบ
ของทางราชการก าหนด  

2) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ดูแลทรัพย์สิน ให้ชัดเจน  
3) มีการตรวจสอบ และรายงานผลการใช้ทรัพย์สินทุกสิ้นปีงบประมาณ 

 
2. ตัวชี้วัด ด้านการ ปรับปรุงการท างาน มีคะแนน 72.07 

จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต้องมี 
การปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และการให้บริการในด้านต่างๆ แก่ผู้ที่มาขอรับบริการ การพัฒนากระบวนการท างานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน และจะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยการเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้หลายช่องทาง ตามความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งปรับปรุงการด าเนินงาน การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ประชาชนสามารถติดต่อหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2) เพ่ิมช่องทางการให้บริการที่หลายหลาย ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว 

3) แต่งตั้งผู้ก ากับดูแลการท างาน และสามารถตรวจสอบการท างานได้ตลอดเวลา 
4) ผู้ก ากับดูแลต้องรายงานความก้าวหน้า และรายงานสรุปผลทุกสิ้นปีงบประมาณ 
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3. ตัวชี้วัด ด้านการป้องกันการทุจริต มีคะแนน 50.00  
จากการประเมินของ OIT เป็นตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ าที่สุด หน่วยงานยังมีมาตรการด้านการป้องกัน

การทุจริตไม่ชัดเจน และโปร่งใส จากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน การเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบเพ่ือความโปร่งใส 
โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

 1) การด าเนินมาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านทุจริต 
การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือน าไปสู่การ
จัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติ อย่าง
เป็นรูปธรรม หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

2) การน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ
ท างาน รวมทั้งการร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเมื่อพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน 
หน่วยงาน  

3) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้  พร้อมทั้งมี
มาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4) การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมไม่กระท าทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนในท้องถิ่น 


