
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    งานนิติการ  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์    
ที ่  นภ ๗๔๒๐๑ /                                       วันที ่     ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓    

เรื่อง  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ( ITA ) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  

 ๑.เรื่องเดิม 
   ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ ที่ ๕๑๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ITAS) นั้น  
 
 ๒.ข้อเท็จจริง 
   เนื่องจาก ส านักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) ได้ประกาศผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA ) ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ จึงขอรายงานผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ตามตัวชี้วัด  ดังต่อไปนี้ 
   ๑. การปฏิบัติหน้าที่   คะแนนที่ได้ ๙๕.๔๘  
   ๒.การใช้งบประมาณ   คะแนนที่ได้ ๙๒.๙๓ 
   ๓. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  คะแนนที่ได้ ๙๑.๗๙ 
   ๔. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  คะแนนที่ได้ ๙๑.๗๙ 
   ๕. การใช้อ านาจ    คะแนนที่ได้ ๘๙.๒๗ 
   ๖. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  คะแนนที่ได้ ๘๕.๕๓ 
   ๗. คุณภาพการด าเนินงาน  คะแนนที่ได้ ๘๓.๑๘ 
   ๘. การปรับปรุงการท างาน  คะแนนที่ได้ ๘๐.๕๗ 
   ๙. การเปิดเผยข้อมูล   คะแนนที่ได้ ๕๓.๕๑ 
   ๑๐. การป้องกันการทุจริต   คะแนนที่ได้ ๒๕.๐๐ 
     คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ คือ  ๖๘.๓๕  คะแนน 
ระดับผลการประเมิน ระดับ  C โดยมีตัวช้ีวัดที่ไม่ได้คะแนน ดังนี้ 
   ๑. ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.   มีข้อที่ไม่ได้คะแนนดังต่อไปนี้    

- ข้อ ๑๑ รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ ๖ เดือน 
- ข้อ ๑๗ E – Service 
- ข้อ ๑๙ รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ ๖ เดือน 
- ข้อ ๒๐ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
- ข้อ ๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
- ข้อ ๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
- ข้อ ๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 
- ข้อ ๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 



- ๒ – 

- ข้อ ๒๖ การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ข้อ ๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- ข้อ ๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
- ข้อ ๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี 
- ข้อ ๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

   ๒. ตัวช้ีวัดที่ ๑๐.  มีข้อที่ไม่ได้คะแนนดังต่อไปนี้ 
 - ข้อ ๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 - ข้อ ๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
 - ข้อ ๓๗ การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 - ข้อ ๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 - ข้อ ๔๒ มาตราส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 - ข้อ ๔๓ การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 
  ในส่วนข้อเสนอแนะ / หมายเหตุ จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) และต้องน าผลการประเมิน    
ไปด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีดังนี้ 
 จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปี ๒๕๖๓” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ ๘๐ จะต้องมีผลคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้น
ไป ภายในปี ๒๕๖๕ พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก ๓ แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด  
  - มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (๘๕ คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT  ซึ่งสะท้อน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
อย่างชัดเจน     
  - ส่วนแบบวัดที่ มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๕) คือ แบบวัด EIT OIT จึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 
    - แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด าเนินการดังนี้  
   ๑) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้าน
ต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ  
   ๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 
 
 







รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ( ITA ) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


