
สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต
 

ที่      กส๘๐๐๐๑/-                                        

เรื่อง   รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
         ในป พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต
 

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต
 

  ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ป.ป.ช.) ไดประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
and Transparency Assessment : ITA
  เพ่ือใหมาตรการสงเสริมคุณธ
เปนไปดวยความเรียบรอย  งานบริหารงานทั่วไป 
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงา
ตําบลสําราญใตมาเพ่ือใหทานทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในป
 

  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
 

 
                                        
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บันทึกขอความ 
 

องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

                                        วันที่    ๑   กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖

วิเคราะหผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ 
เพ่ือใหมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในองคการบริหารสวนตํา

งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด จึงขอรายงานการวิเคราะหผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ

ทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่แนบมาดวยนี้ 

โปรดทราบ 

 (ลงชื่อ)  
                                       (นายไพโรจน  ทะวงษษา) 

                                      นักจัดการงานทั่วไป 
  

๒๕๖๕ 

วิเคราะหผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น    
ใสภายในองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต
จึงขอรายงานการวิเคราะหผลการประเมิน

ขององคการบริหารสวน
ทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและ

  



 
 
ความเห็นของหัวหนาสํานักปลัด..................
 

    
    
    
    
 
 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล
 

    
    
 
   

ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต
   

    
   

-๒- 

.........................................................................................................

   (ลงชื่อ) 
    (นายทีปกร  เวงวิถา) 
               หัวหนาสํานักปลัด 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล......................................................................................................

(ลงชื่อ) 
    (นายชาติ  พรชะตา) 
   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต

องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต...................................................................................

(ลงชื่อ)  
       (นายพรหมมา  แกนพุฒ

   นายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................... 

   

.................................................. 

องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

........................................ 

พรหมมา  แกนพุฒ) 
องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 



 
 
 
 
 



   
 

บทนํา 
 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐกลุมเปาหมายไดรับทราบระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนําขอมูลผลการประเมิน รวมทั้งขอเสนอแนะไปปรับใชใน
การพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงานไดอยางเหมาะสม เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความพยายามของ
หนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะทอนถึง
ความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
 

  งานบริหารงานทั่วไป  สํานักงานปลัด หวังเปนอยางยิ่งวา การวิเคราะหผลการประเมินในครั้งนี้ 
จะชวย สงเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐของ
องคการบริหารสวนตําบลสําราญใตไดอยางมีประสทิธิภาพ  
 
 
              องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 



 
 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)        
ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความ
ตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม  โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
ปจจุบันการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธ
ที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   
ซึ่งถือเปนการยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ    
ใหเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุงหวัง            
ใหหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 
 

๒. ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององคการ
บริหารสวนตําบลสําราญใตอําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ 
 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององคการบริหารสวนตําบล
สําราญใต อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุโดยภาพรวมไดคะแนน รอยละ  ๙๔.๗๑ คะแนน ระดับผลการ
ประเมิน อยูในระดับ A 
 

  คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด มีดังนี ้
 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
๑ การปองกันทุจริต ๑๐๐ 
๒ การปฏิบัตินาที่ ๙๖.๑๒ 
๓ การเปดเผยขอมูล ๙๕.๐๐ 
๔ คณุภาพการดําเนินงาน ๙๔.๒๓ 
๕ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙๔.๒๓ 
๖ การแกไขปญหาการทุจริต ๙๓.๗๙ 
๗ การปรับปรุงการทํางาน ๙๓.๖๑ 
๘ การใชงบประมาณ ๙๒.๐๔ 

๙ การใชอํานาจ ๘๙.๖๙ 

๑๐ การใชทรัพยสินของราชการ ๘๖.๘๒ 

 

๒ 



   
 
 
 
 

๓. การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต
อําเภอสามชัย   จังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่
แสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง และจุดออนที่ตองพัฒนา ดังตอไปนี้ 
   

ตัวชี้วัดของการประเมิน ประเด็นขอบกพรองหรือจุดออนที่
จะตองแกไข ปรับปรุง รักษาระดับและ

พัฒนาใหดีขึ้น 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน(IIT)มีคาคะแนนเทา 
๙๔.๑๒  คะแนนโดยประกอบดวย ๕ ตัวชี้วัด ดังนี ้ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏบิัติหนาที ่มีผลคะแนนเทากับ ๙๖.๑๒ คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใชงบประมาณ มีผลคะแนนเทากับ ๙๒.๐๔ คะแนน 

ตัวชี้วัดที ่๓ การใชอํานาจ  มีผลคะแนนเทากับ ๘๙.๖๙ คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใชทรัพยสินขาราชการ มีคะแนนเทากับ ๘๖.๘๒ คะแนน 

ตัวชี้วัดที ่๕ การแกไขปญหาการทุจริต มีผลคะแนนเทากับ ๙๓.๗๙ คะแนน 
 

ผลคะแนน IIT พบวามีประเด็น
ขอบกพรองหรือจุดออนที่ตองแกไขและ
พัฒนาใหดีขึ้น คือ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช
ทรัพยสินขาราชการ มีคาคะแนนนอย
ที่สุดในกลุมเครื่องมือ ซึ่งมีขอเสนอแนะ
สําหรับการปรับปรุงในปตอไปคือ การใช
ทรัพยสินของราชการโดยพฤติกรรมของ
บุคลากรที่ไมนําทรัพยสินของราชการไป
เปนของตนเองมีระบบในการควบคุมการ
ใช หรือขอยืมทรัพยสินราชการ ที่ชัดเจน
มีแนวทางปฏิบัติ ที่ ถู กต อง   ทุกคน
รับทราบและนําไปปฏิบัติและมีระบบ
การกํากับดูแลและตรวจสอบอยางเปน
ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 



 
 
 
 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ประเด็นขอบกพรองหรือจุดออนที่
จะตองแกไข ปรับปรุง รักษาระดับและ

พัฒนาใหดีขึ้น 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก(EIT)มีคาคะแนนเทา 
๙๔.๐๒ คะแนน โดยประกอบดวย ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัดที่ ๖ คณุภาพการดําเนินงาน มีผลคะแนนเทากับ ๙๔.๒๓ คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนนเทากับ ๙๔.๒๓ คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทํางาน  มีผลคะแนนเทากับ ๙๓.๖๑ 
คะแนน 

 

ผลคะแนน EIT พบวามีประเด็น
ขอบกพรองหรือจุดออนที่ตองแกไขและ
พัฒนาใหดี ข้ึน คือ ตัวชี้ วัดที่  ๘ การ
ปรับปรุงระบบการทํางาน มีคาคะแนน
น อ ย ที่ สุ ด ใ น ก ลุ ม เ ค รื่ อ ง มื อ  ซึ่ ง มี
ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงในป
ตอไป คือ ควรมีการปรับปรุงคูณภาพ
ของการปฏิบัติงาน ใหมีกระบวนงาน
ขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งข้ึน นํา
เทคโนโลยีมาใช สรางความพึงพอใจให
ผูรับบริการ มีการเปดโอกาสใหผูบริการ
หรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการ
ปรับปรุงดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับ
ความตองการดวยและใหความสําคัญ
ความโปรงใส 

แบบวัดการรับรูของการเปดเผยขอมูลสาธารณะ(OIT)มีคาคะแนน
เทา ๙๗.๕๐ คะแนน โดยประกอบดวย ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้  
 
ตัวชี้วัดที ่๙ การเปดเผยขอมูล  มีผลคะแนนเทากับ ๙๕.๐๐ คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการทุจริต มีผลคะแนนเทากับ ๑๐๐ คะแนน 
 

ทั้ง ๒ ตัวชี้วัด มีแนวทางการดําเนินงาน
ที่คลายกันคือ  การเผยแพรขอมูลที่
สําคัญบนเว็บไซตของหนวยงาน  ซึ่งผล
การดํ า เนิ น ง านของหน วย งาน  ใน
ภาพรวมถือวาผานเกณฑ ควรรักษา
มาตรฐานของการดําเนินงานที่ดีไวในป
ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 



 

 
๔. ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใตอําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ 
 

  จากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ  ไดกําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี ้
 
 

มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
การจั ดทํ าประกาศข อ
ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ข อ ยื ม
ทรัพยสินของทางราชการ
ปฏิบัติงาน 

-จัดทําประกาศขอปฏิบัติในการขอ
ยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชใน
การปฏิบัติงานใหบุคคลภาพในและ
ภายนอกหนวยงานทราบใหชัดเจน 

สํานักงานปลัด/ 
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร า ย ง า น ล ก า ร
ดําเนินงานภายใน
เ ดื อ น เ ม ษ า ย น 
๖ ๕ แ ล ะ เ ดื อ น
ตุลาคม ๖๕ 

การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน 

-จัดทํามาตรการลดข้ันตอนในการ
ใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุด
เดียว (One stop service) การ
ใหบริการโดยใชระบบ IT 
-จัดทําขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติ งาน/การใหบริการอยาง
ชัดเจน 
-สรางจิตสํานึกใหแกพนักงานให
หน วยงานใหบริการตอผูมารับ
บริการหรือผูมาติดตออยางเทา
เทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 
-นําเทคโนโลยีมาใชสรางความพึง
พอใจใหผูรับบริการ 
-ใหขอมูลผูมารับบร ิการหรือผูมา
ติ ด ต อ อ ย า ง ถู ก ต อ ง แ ล ะ
ตรงไปตรงมาไมปดบังขอมูล 

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 

กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

ก า ร เ ผ ย แ พ ร ข อ มู ล ที่
สํ าคัญบน เว็บ ไซต ของ
หนวยงาน 

-เปดเผยและเผยแพรขอมูลที่สําคัญ
บนเว็บไซตของหนวยงาน อยาง
สม่ําเสมอและเปนปจจุบัน 

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 

 
 
   

 
 
 

จัดทําโดยนายไพโรจน  ทะวงษษา ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป 

๕ 


