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เรื่อง  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี        
พ.ศ. 2564 และก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปี พ.ศ. 2565. 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

  ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปี พ.ศ.2565 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) หัวข้อที่ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยก าหนดให้หน่วยงานแสดงผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานภายในปี พ.ศ.2564 มีข้อมูลรายละเอียดในการวิเคราะห์และมีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ให้สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์และการประเมิน 

  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จึงขอ
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ITA ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ดังนี้ 

  จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พบว่า 
มีผลคะแนน 94.52 คะแนน อยู่ในระดับ A ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ข้อเสนอแนะ... 



๒ 
 
ข้อเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษา/ผู้ประเมิน 

  โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้รับการตรวจผลการประเมินจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่
ปรึกษาและตรวจผลการประเมิน โดยได้รับข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา ดังนี้ 

  หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 94.52 คะแนน จากคะแนนเตมม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ 
A หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตามตัวชี้วัด
และหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือ
ข้อค าถามท้ังหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมี
การวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่
สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเดมนที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

  -  o35 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการด าเนินการ
ในปีที่รับการประเมิน 

  -  o 36 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / เป็น
กิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
/ เป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 

  -  o37 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีข้อมูล
รายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ
ด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 

  - o38 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
โดยเป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เหมนถึงการให้ความส าคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 

   

 

/ในส่วนของ... 



๓ 
 
 ในส่วนของคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คิดเป็น 40 คะแนน จากคะแนนทั้งหมด 100 
คะแนน ในปี พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้คะแนน 35/40 คะแนน ซึ่งหัวข้อที่ไม่ได้คะแนนมี 

 

 

 

 

 

 

/โดยวิเคราะห์... 

ประเด็นการตรวจ ความเห็นของท่ีปรึกษา สัดส่วนคะแนน 
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  - ไม่ได้เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารคนสูงสุด

ในปัจจุบัน เป็นเพียงการมอบหมายให้ผู้อ่ืนไปแทน 
- ไม่ได้รับการปรับคะแนน โดยอ้างอิงตามเหตุผลเดิม ตามที่
หน่วยงานได้ชี้แจงถึงความจ าเป็นของภาระงานส าคัญท าให้
ผู้บริหารสูงสุดไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้นั้น ผู้ตรวจมีความเหมนว่า 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความ
โปร่งใสของหน่วยงาน ในประเดมนนี้ หน่วยงานจึงมีทางเลือกที่
หลากหลายในการเลือกกิจกรรมหรือการด าเนินงานใดๆที่
สอดคล้ององค์ประกอบโดยมีผู้บริหารร่วมกิจกรรมด้วย อีกทั้ง
ผู้ตรวจให้ความส าคัญกับเกณฑ์การตรวจที่เป็นมาตรฐานเป็นส าคัญ 
จึงไม่สามารถพิจารณาคะแนนให้ได้ตามค าชี้แจง 

1.25 

o36 การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี 

ไม่พบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 2564 
1.25 

o37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

เนื่องจากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี จึงไม่สามารถพิจารณาได้ว่ามีการด าเนินการที่สอดคล้อง
กัน 

1.25 

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

ไม่ได้แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 1.25 



๔ 
 
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินทั้งหมดแต่ละตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 

1. การปฏิบัติหน้าที่                    คะแนน 100.00 จากผลคะแนน IIT พบว่า อยู่ ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้ว          
แตเ่พ่ือรักษาระดับที่ดีไว้เช่นนี้ จึงต้องมุ่งเน้นในเรื่องการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรในสังกัดได้
รับทราบและตระหนักถึงพฤติการณ์ที่น าไปสู่การทุจริต  

2. การใช้งบประมาณ                  คะแนน 100.00 

3. การใช้อ านาจ                        คะแนน 100.00 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ       คะแนน 100.00 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต         คะแนน 100.00 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 

6. คุณภาพการด าเนินงาน            คะแนน 100.00 จากผลคะแนน EIT พบว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้ว แต่
เพ่ือรักษาระดับหรือยกระดับให้ดีขึ้น จึงต้องพัฒนา
ประสิทธิภาพและความเอาใจใส่ในการบริการให้มาก
ยิ่งขึ้น 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร           คะแนน 98.62 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน     คะแนน 98.58 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

9. การเปิดเผยข้อมูล                   คะแนน 98.02 
จากผลคะแนน OIT พบว่า มีข้อบกพร่องที่ต้อง
ด า เ นิ นก า รแก้ ไ ข เ ป็ นส า คั ญ  คื อ  ตั ว ชี้ วั ด ที่  1 0          
การป้ องกันการทุ จริ ต  ซึ่ งจะต้อง ให้ผู้ บริ หาร ให้
ความส าคัญในการมีส่วนร่วมและจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

10. การป้องกันการทุจริต             คะแนน 75.00 

 

  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 พบว่ามีข้อบกพร่องที่ต้องด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงเป็นส าคัญในการด าเนินงานในปีงบประมาณ   
พ.ศ.2565 คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต จึงเหมนควรก าหนดมาตรการในการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
เพ่ือรักษาและยกระดับผลคะแนนการประเมินให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 

   

 

/ข้อเสนอแนะ... 




