
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ 

ในปที่ผานมา (ป 2562) 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 



คํานํา 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณเพ่ือมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงานของตน และมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ มีการดําเนินงานท่ีมุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและ
สวนรวมเปนสําคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ สงผลใหหนวยงาน
ภาครัฐสามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 21 การตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 

รายงานฉบับนี้ ไดจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ในรอบปท่ี
ผานมา (ป 2562) ประกอบดวย ประเด็นขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นท่ีจะตอง
พัฒนาใหดีข้ึน แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูแนวทางการปฏิบัติของหนวยงาน ตลอดถึงขอเสนอแนะในการ
จัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน 
 

ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลบานถอน หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้จําสามารถ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนขอมูล
ในการปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ( Good governance) สะทองถึงภาพลักษณเชิง
บวกใหหับหนวยงานและสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต ( Corruption Perception Index : CPI)
ของประเทศไทยใหมีอันดับ และคาคะแนนท่ีสูงข้ึนตอไป  
 
 

 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  

เมษายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักรูใหกับ
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและคุณธรรม โดยใชชื่อวา การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ปจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ไดถูกกําหนดใหเปนกลยุทธท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซ่ึงเครื่องมือดังกลาว ถือไดวาเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก และ มุงหวังให
หนวยงานภาครัฐไดยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานของตน และมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดมี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ มีการ
ดําเนินงานท่ีมุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสวนรวมเปนสําคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ สงผลใหหนวยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพ่ือใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในป พ.ศ. 2563 เปนไปดวยความเรียบรอย องคการบริหารสวนตําบลบาน
ถอน จึงไดจัดทํารายงาน การประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงาน
ภาครัฐในปท่ีผานมา (ป 2562) ประกอบดวย ประเด็นขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็น
ท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึน แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูแนวทางการปฏิบัติของหนวยงาน ตลอดถึง
ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอ
สวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร (ขอมูลมาจากระบบ ITAS ป 2562) 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส ( ITA) ของหนวยงานองคการบริหารสวนตําบล
บานถอน มีคาคะแนนเทากับ 84.83 คะแนน อยูในระดับ B มีรายละเอียดดังนี้  

1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)  
หนวยงานตองมีแผนหรือมาตรการปองกันการทุจริตอยางมีคุณภาพ จัดทํามาตรการในการ

ปองกันปญหาการทุจริตของหนวยงานใหชัดเจนและวางแนวทางในการสรางแรงจูงใจแกผูเฝาระวังการทุจริต 
รวมถึงใหนําขอเสนอแนะของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหนวยงานของทาน
ใหชัดเจน  

2. แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)  
หนวยงานตองมีมาตรการลดข้ันตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว ( one stop 

service) การใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี  

 
 



3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  
ผูบริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคําม่ันสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส 

และเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันแกไขการทุจริตประจําปใหชัดเจน และ
เผยแพรตอสาธารณะ พรอมท้ัง ใหกลุมองคกรชุมชน มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต เชน เปนกรรมการจัดซ้ือ
จัดจาง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เม่ือพิจารณาพบวา ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต ไดคะแนนเทากับ 100 ซ่ึงเปนคะแนนท่ีสูงท่ีสุด 
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนเทากับ 94.68 และตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนท่ีนอยท่ีสุดในป 
พ.ศ. 2562 คือตัวชี้วัดการไขปญหาการทุจริต จากขอมูลสามารถสรุปไดวา จุดแข็งของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร คือ การปองกันการ
ทุจริต เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือ
เปดเผยการดาเนินการตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพ่ือ
ปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 
ไดแก มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตน
แสดงถึงการใหความสําคัญตอผลการประเมินเพ่ือนําไปสูการจัดทํามาตรการสงเสริมความโปรงใสภายในหนวยงาน 
และมีการกํากับติดตามการนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และจุดออน คือ การแกไขปญหาการทุจริต  เปน
ตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของ
หนวยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดย
หนวยงานจะตองทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทํา
แผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปน

 



รูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ท่ีจะตองทําใหการ
ทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสรางความเชื่อม่ันใหบุคลากรภายใน ในการรองเรียนเม่ือพบเห็น
การทุจริตภายในหนวยงานดวย นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หนวยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรบัปรุง
การทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริต 
 
3. การวิเคราะหขอมูล  
 3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนมากกวา 60) มีดังนี้  

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ  
ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน  
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล  
ตัวชี้วัดท่ี 10การปองกันการทุจริต  

 3.2ประเด็นขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน(ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนนอยท่ีสุด) 
  ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต  
 
4.ประเด็นท่ีตองพัฒนาใหดีข้ึน (ท้ัง 3 เครื่องมือ) 
 4.1 การประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) (ขอมูลมาจากระบบ ITAS ป 2562) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
การ แกไข
ปญหาการ
ทุจริต 

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงาน
ตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใหความสําคัญของ
ผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยาง
จริงจัง โดยหนวยงานจะตองทบทวนนโยบายท่ี
เก่ียวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานให
มีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 
เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปน
รูปธรรม 

หนวยงานตองมีแผนหรือมาตรการปองกัน
การทุจริตอยางมีคุณภาพ จัดทํามาตรการใน
การปองกันปญหาการทุจริตของหนวยงานให
ชัดเจนและวางแนวทางในการสรางแรงจูงใจ
แกผูเฝาระวังการทุจริต รวมถึงใหนํา
ขอเสนอแนะของบุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน มาพัฒนาและปรับปรุง
หนวยงานของทานใหชัดเจน 

 



4.2 การประเมินตาม แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ( External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) (ขอมูลมาจากระบบ ITAS ป 2562) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
การปรับปรุงระบบการทํางาน ประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผู

มาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบ
การทางาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของ
กับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน 
ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและ
กระบวนการทางานของหนวยงาน
ใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนา
เทคโนโลยีมาใชในการดาเนินงาน
เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปด
โอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ 
เขามามีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานเพ่ือให
สอดคลองกับความตองการดวย 

หนวยงานตองมีมาตรการลดข้ันตอน
ในการใหบริการ เชน การใหบริการ 
ณ จุดเดียว (one stop service) 
การใหบริการโดยใชระบบ IT 
จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวน
รวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ี 

4.3 การประเมินตาม แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) (ขอมูลมาจากระบบ ITAS ป 2562) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
การปองกันการทุจริต ประเมินผลการเผยแพรขอมูลบน

เว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผย
ขอมูลตางๆ ของหนวยงานให
สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น 
ดังนี้  

1. ขอมูลพ้ืนฐาน  
2. การบริหารงาน  
3. การบริหารการเงิน

งบประมาณ 
4. การบริหารและพัฒนาการ

ทรัพยากรบุคคล  
5. การสงเสริมความโปรงใสใน

หนวยงาน 

ผูบริหารควรแสดงเจตจํานงหรือ
คําม่ันสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และ
เปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล มี
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
แกไขการทุจริตประจําปใหชัดเจน 
และเผยแพรตอสาธารณะ พรอมท้ัง 
ใหกลุมองคกรชุมชน มีสวนรวมใน
การปองกันการทุจริต เชน เปน
กรรมการจัดซ้ือจัดจาง 



5. ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน

ใหดีข้ึน 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ข้ันตอน/วิธีการ
ปฏิบัต ิ

ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 

มาตรการตรวจสอบ
การใชดุลพินิจ  

- จัดทํามาตรการ
ตรวจสอบการใช
ดุลพินิจ 
- จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  
-กําหนดบทบาท
หนาท่ีของผูบริหาร
ทุกระดับ ให
ครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบ กํากับดูแล 
ติดตาม 
การปฏิบัติงาน และ
การใชดุลพินิจของ
ผูใตบังคับบัญชา ให
เปนไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ 
หลักเกณฑ มาตรฐาน 
คูมือการปฏิบัติงาน 
อยางเครงครัด 
- วิเคราะหและ
บริหารความเสี่ยง
เก่ียวกับการใช
ดุลพินิจของ
ผูปฏิบัติงาน 
และกําหนดระบบ 
แนวทางปองกัน 
 

1. ผูรับผิดขอบ
ดําเนินการจัดทํา
มาตรการตรวจสอบ
การใชดุลพินิจ 
2.   ผูบริหาร
ประกาศหลักเกณฑ 
หรือมาตรการ เพ่ือให
เจาหนาท่ี และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ  
3. ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการเผยแพร
มาตรการตรวจสอบ
การใชดุลพินิจ บน
เว็บไซตหลักของ
หนวยงาน  
 

สํานักปลัด รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  



มาตรการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะ 

จัดใหมีชองทางใน
การบริการขอมูล
ขาวสารตามมาตรา 
๙ ของ
พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของ 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และขอมูลท่ีตอง
เปดเผยตอสาธารณะ
ตามแนวทางท่ี
สํานักงาน ป.ป.ช. 
กําหนด 
ทางเว็บไซตหลักของ
หนวยงาน และ
ชองทางอ่ืนตามความ
เหมาะสม เพ่ือให
ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบ 
และสืบคนขอมูลท่ี
ครบถวน ถูกตอง 
ทันสมัย ไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว 

1. ผูรับผิดชอบจัดให
มีขอมูลเผยแพรตอ
สาธารณชนบน
เว็บไซตหลักของ
หนวยงานตาม
แนวทางท่ีสํานักงาน 
ป.ป.ช. โดยกําหนดให
มีชองทางท่ี
หลากหลายเชน เชน 
Website 
,Instagram , 
Facebook  ฯลฯ 
ควรมีชองทางในการ
แจงเบาะแสการทุจริต 
เชน สายดวน หรือ
ชองทางอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม   
2. ติดตามและ
ตรวจสอบสถานะของ
ขอมูลขาวสารใหเปน
ปจจุบัน  

งานประชาสัมพันธ
กองวิชาการและ

แผนงาน 

รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ3เดือน  
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 

ประกาศเจตจาํนง
การบริหารงานดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต
อยางมีคุณธรรมและ
โปรงใส 

ผูบริหารควรแสดง
เจตจํานงหรือคําม่ัน
สัญญาวา จะปฏิบัติงาน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
โปรงใส และเปนไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล มี
การจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันแกไขการ
ทุจริตประจําปใหชัดเจน 

ผูบริหารประกาศ
จํานงการบริหารงาน
ดวยความซ่ือสัตย
สุจริตอยางมีคุณธรรม
และโปรงใส ประจําป 
2563  

สํานักปลัด รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน 

 
ลงชื่อ………สุมาพร ชัยศร……..ผูจัดทํา 

(นางสาวสุมาพร ชัยศร) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 


