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องค์การบริหารสว่นตําบลยม 

อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

 

 

 



 

คํานาํ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนําข้อมูล           
ผลการประเมิน รวมทั้ง ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึง ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงาน    
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ           
ฉบับน้ี ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดทั้ง ๑๐ ตัวช้ีวัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ 
(๓) การใช้อํานาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) การใช้งบประมาณ      
(๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปิดเผยข้อมูล (๑๐) การป้องกันการ
ทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)   
ซึ่งผลคะแนนคร้ังน้ีจะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ 

องค์การบริหารส่วนตําบลยม หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ผลการประเมินครั้งน้ีจะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และ 
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประการสําคัญสุด คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของ      
ประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดีย่ิงขึ้นไป 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลยม 

       กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

   หน้า 

• กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน             1  
ของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน            1 
  ของหน่วยงานของรัฐ (ITA) 
- เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA             1  

• ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน              2 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลยม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ 

- วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตําบลยม            3 
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
- ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔           4 

 ภาคผนวก                   6 
- บันทึกข้อความแจ้งเวียน                 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานของรฐั (ITA) 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๑. ตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) 

ประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๓ เครื่องมือ โดยสรุป ดังน้ี 

 

เครื่องมือในการประเมนิ ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

แบบวัดการรบัรู้ของผู้มีส่วนไดเ้สยี
ภายใน (IIT) 

ตัวช้ีวัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ  

ตัวช้ีวัดที่ ๓ การใช้อํานาจ  

ตัวช้ีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

ตัวช้ีวัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 
 
 

ร้อยละ 30 

แบบวัดการรบัรู้ของผู้มีส่วนไดเ้สยี ตัวช้ีวัดที่ 5 คุณภาพการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การปรับปรุงระบบการทํางาน 

 
ร้อยละ 30 

แบบตรวจการเปดิเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 40 

 

๒. เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA 
ลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน โดยจําแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดบั 
95.00 - 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 

 

 

 



ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงาน  
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลยม ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๑. วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตําบลยม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๓ ขององค์การบริหารส่วนตําบลยม พบว่า         
มีผลคะนน 51.43 อยู่ในระดับ E 

คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารสว่นตําบลยม : 51.43 คะแนน  

ระดับผลการประเมิน : E 

 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวช้ีวัด มีดังน้ี 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเดน็ทีต่้องแก้ไข/ปรบัปรงุ 
แบบการวัดการรับรู้ของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายใน (IT) 
๑. การปฏิบัติหน้าที่               92.10   คะแนน - จากผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน (IT) พบว่า ด้านการใช้งบประมาณ
เป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง ในเรื่อง  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีอยู่ในระดับ 87.65 คะแนนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมีโอกาสในการมีส่วนร่วม  
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อ 
ได้รับการร้องเรียน อยู่ในระดับ 87.81 คะแนน 

๒. การใช้งบประมาณ             87.65   คะแนน 
๓. การใช้อํานาจ                  93.17    คะแนน 
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  87.81    คะแนน  
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต    90.05    คะแนน 

แบบการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการดําเนินงาน     64.07   คะแนน  จากผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก (EIT) พบว่า ด้านการปรับปรุงการ 
ทํางาน เป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง 
ในเรื่องหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ มีการปรับปรุง 

๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร    82.45   คะแนน 
8. การปรับปรุงการทํางาน     66.81   คะแนน 



คุณภาพการปฏิบั ติงาน/การใ ห้บริการใ ห้ ดีขึ้ น  
อ ยู่ ในระ ดับ  66 .81 คะแนน  และหน่วยงาน  
เปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าไป  
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/  
การให้บริการอยู่ในระดับ 64.07 คะแนน 

แบบการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล             15.24    คะแนน - จากผลการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT) พบว่ามีคะแนนอยู่ในระดับตํ่า จึง 
ต้องได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง ทั้งในด้านการเปิดเผย 
ข้อมูลและการป้องกันการทุจริต  ซึ่ ง เมื่ อศึกษา  
ในรายละเอียด พบว่า ผู้นําเสนอข้อมูลยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง  
ที่กําหนดให้แสดงไฟล์ PDF และสามารถเช่ือมโยง
ผ่าน URL ของหน้าเว็บไซต์หลัก 

๑๐. การป้องกันการทุจริต        0.00     คะแนน 

๒. ข้อเสนอแนะในการพฒันาคณุธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                             
          จากการประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลยม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือกําหนด
มาตรการ ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลยม ดังน้ี 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดําเนนิการ ผู้รบัผดิชอบ 
 

ระยะเวลา 
 

การตดิตามผล 

๑. มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สําคญั
และหลากหลาย 

๑ .  เผยแพร่ข้อมูลแก่บุคลากรภายใน
หน่วยงานเก่ียวกับแผนการใช้จ่ายเงิน  
ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ 
๒. พัฒนารูปแบบของการเผยแพร่ให้มี 
ความน่าสนใจ โดยใช้ Infographic หรือ
รูปภาพ แทนข้อความ 
๓. สร้างความตระหนัก โดยให้บุคลากร
ภายในมีความเข้าใจถึงความสําคัญ/
ประโยชน์ของแผนการใช้จ่ายเงิน 

งานการเงินฯ 
(กองคลัง) 

ต.ค.๖๓ 
ถึง 

ก.ย.๖๔ 

รายงาน
ความก้าวหน้า
ทุก 3 เดือนและ
สรุปผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

๒. กิจกรรมให้
ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับ
บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน  
๒. ประเมินผลหลังจากเสร็จสิน้กิจกรรม   
๓. เปิดโอกาสให้บุคลากรที่ผ่านการ 
เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
เมื่อได้รับการร้องเรียน 

สํานักปลัด ต.ค.๖๓ 
ถึง 

ก.ย.๖๔ 

รายงานผลท่ีได้
เมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรมและ
รายงาน
ความก้าวหน้า
ของการมีส่วน
ร่วมเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 

3. โครงการจ้าง
สํารวจความพึง
พอใจของ

๑. วิเคราะห์เน้ืองานที่มีหน้าที่ให้บริการผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
๒. ออกแบบสาํรวจความพึงพอใจ         

สํานักงาน
ปลัด 

 รายงานผลท่ีได้
เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ 



ผู้บริหาร ให้ครอบคลมุทกุมิติ                          
๓. สร้างแบบสาํรวจหน้าเวปไซต์ หลัก 
และจัดทําในรปูแบบ QR Code 
ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสํานักงาน 

๔. กิจกรรม     
ลดขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน 

๑. แต่งต้ังคณะทํางานปรับปรุงและ        
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก        
เข้ามามีส่วนร่วม                                 
๒. ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน/ การ
ให้บริการที่ดําเนินการอยู่                  
๓. นําผลที่ได้จากการสํารวจความ        
พึงพอใจของผู้รับบริการมาปรับปรุง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

สํานักปลัด/
ทุกกอง 

ต.ค.๖๓ 
ถึง 

ก.ย.๖๔ 

รายงาน
ความก้าวหน้า
ทุก 3 เดือนและ
สรุปผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สํานักปลัด องค์การบริหารสว่นตําบลยม อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ที ่    วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔                                  
เรื่อง  ขอประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                            
        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

เรียน  หัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกองทุกกอง 

                  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลยม อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และผลการประเมินปรากฎว่า มีผลคะแนน 51.43 อยู่ในระดับ  E 
รายละเอียดดังน้ี 

      (๑) ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IT) พบว่า ด้านการใช้  
งบประมาณ เป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไข/ปรบัปรงุในเรื่องสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีให้มากย่ิงขึ้น และเพ่ิมการเปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ ส่วนเสยีภายใน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อได้รับการร้องเรียน 

      (๒) ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พบว่าด้านการ  
ปรับปรุงการทํางานเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง ในเรื่องหน่วยงานและเจ้าหน้าทีค่วรมีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีย่ิงขึ้น และหน่วยงานควรเพ่ิมการเปิดโอกาส ให้มผีู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การให้บริการ 

       (๓)  ผลการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)   พบว่ามีคะแนนอยู่ใน 
ระดับตํ่าทุกด้าน จึงต้องได้รับการแก้ไข/ปรบัปรุง ทั้งในด้านการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการ จากการประชุม
องค์การบริหารส่วนตําบลยม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณา กําหนดแนวทางเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง
ในการพัฒนามาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลยม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔ ให้ดีย่ิงขึ้น ดังน้ี 
 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ดําเนินการ  
การติดตามผล 

๑. มาตรการ
เผยแพร่ ข้อมลู
ข่าวสารที่สําคญั
และหลากหลาย 

๑. เผยแพร่ข้อมูลแก่บุคลากรภายใน
หน่วยงานเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายเงิน 
ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ 
๒. พัฒนารูปแบบของเผยแพร่ให้มี 
ความน่าสนใจ โดยใช้ Infographic 
หรือรูปภาพ แทนข้อความ  
๓. สร้างความตระหนัก โดยให้
บุคลากรภายในมีความเข้าใจถึง 
ความสําคัญ/ประโยชน์ของแผนการ   
ใช้จ่ายเงิน 

งานการเงินฯ 
(กองคลัง) 

ต.ค.63 
   ถึง 
ก.ย.64 

รายงาน
ความก้าวหน้า
ทุก 3 เดือน 
และสรุปผลสิ้น
ปีงบประมาณ 



๒. กิจกรรมให้
ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากร
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรทุก 
ระดับในหน่วยงาน 
๒. ประเมินผลหลังจากเสร็จสิน้ 
กิจกรรม 
๓. เปิดโอกาสให้บุคลากรที่ผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมมสี่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อ
ได้รับการร้องเรียน 

สํานักปลัด ต.ค.63 
   ถึง 
ก.ย.64 

รายงานผลท่ีได้
เมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรมและ
รายงาน
ความก้าวหน้า
ของการมีส่วน
ร่วมเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 

๓. โครงการจ้าง
สํารวจความพึง
พอใจของผู้บริหาร 

1. วิเคราะห์เน้ืองานที่มีหน้าที่
ให้บริการผู้มสีว่นได้ส่วนเสียภายนอก 
2. ออกแบบสาํรวจความพึงพอใจให้
ครอบคลุมทุกมิติ 
3. สร้างแบบสาํรวจหน้าเว็บไซต์หลัก 
และจัดทําในรปูแบบ QR code 
ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสํานักงาน 

สํานักปลัด ต.ค.63 
   ถึง 
ก.ย.64 

รายงานผลท่ีได้
เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ 

4. กิจกรรมลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

1. แต่งต้ังคณะทํางานปรับปรุงและลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วม 
2. ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน/
การให้บริการที่ดําเนินการอยู่ 
3. นําผลที่ได้จากการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการมาปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

สํ า นั ก ปลั ด /
ทุกกอง 

ต.ค.63 
   ถึง 
ก.ย.64 

รายงาน
ความก้าวหน้า
ทุก 3 เดือน 
และสรุปผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

            เพ่ือให้การขับเคลื่อนมาตรการฯ ดังกล่าวประสบผลสําเร็จ และช่วยสนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลยมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแจ้งให้
ผู้มีส่วนร่วมทุกระดับทราบและให้ความร่วมมือดําเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าวต่อไป 

             จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการต่อไป 
 

 ลงช่ือ 

         (นายศุภวัฒน์  รัตนประภา) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยม 
 

 


