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รายงานการประเมินผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ในปีที่ผ่านมา (ปี 2565) 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

 
 
 

งวด 

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ 
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 



 

คำนำ 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 
  รายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในรอบปีที่ผ่าน
มา (ปี 2562) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้
ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดทำ
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จำสามารถ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้องถึงภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้หับหน่วยงาน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ของประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 

  มีนาคม  2565 
 
 

 
 
 



 
1. หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ ่งเครื ่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ
ดำเนินงานที่มุ ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพ ื ่อให ้การประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสของหน ่วยงานภาคร ัฐ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
จึงได้จัดทำรายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการ
จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  
  
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล    วาริชภูมิ 
อำเภอวาริชภูม ิ จังหวัดสกลนคร (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 
 

1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  
พบว่า  มีผลคะแนน 89.40 คะแนน อยู่ 
ในระดับ A ดังนี้ 



 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่         99.76   คะแนน การใช้อำนาจ มีค่าคะแนนนอ้ยท่ีสุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมี

ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือมีความชอบ
ธรรมในการการมอบหมายงาน การประเมินผลงาน และ
การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่มี
ปฏิบัติ รวมไปถึงไม่มีการใช้อำนาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำ
ในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานมีการ
บริหารงานบุคคลตามหลักเกณฑ์ ไม่มีการแทรกแซงจากผู้มี
อำนาจ ในการเลื่อนขั้นตำแหน่งใดๆ  

2. การใช้งบประมาณ        94.50  คะแนน 
3. การใช้อำนาจ             92.21  คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  98.15   คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100 คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

6. คุณภาพการดำเนินงาน  84.22 คะแนน การปรับปรุงระบบการทำงาน มีค่าคะแนนน้อยท่ีสุดใน
กลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปี
ต่อไป คือควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ให้
มีกระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น นำ
เทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ มีการ
เปิดโอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมใน

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร   80.49 คะแนน 

8. การปรับปรุงการทำงาน    72.94  คะแนน 



การปรับปรุงดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ด้วย และให้ความสำคัญกับความโปร่งใส  

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล       95.00 คะแนน การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผล

การดำเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่าผ่านเกณฑ์ 
ควรรักษามาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีไว้ในปีต่อไป 10. การป้องกันการทุจริต  87.50  คะแนน 

 
2) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  2564  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้
ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบล
วาริชภูม ิ  ดังนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1.การสร้างฐาน
ความคิดการ
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

1.เสริมสร้างฐาน
คิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบ
การจัดอบรม/
จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ 
2. จัดคู่มือแนว
ปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ 

สำนักปลัดฯ ม.ค. – มี.ค. 65 รายงานผล
ดำเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจำเดือน
เมษายน 2565 

2.การสร้างฐาน
ความคิดการ
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม 
แต่ละแผนงาน 
 

1.เสริมสร้างฐาน
คิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบ
จัดการประชุม
พนักงาน 

ทุกกอง ม.ค. – มี.ค. 65 รายงานผล
ดำเนินการใน
ประชุมองค์กร
ประจำเดือน
เมษายน 2565 



 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
กอง/แผนงาน 
2.เอกสารบันทึก
รายงานการ
ประชุม 
 

 
 

    

 

 
 



4.3 การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2565) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

การป้องกันการทุจริต ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น 
ดังนี้  

1. ข้อมูลพื้นฐาน  
2. การบริหารงาน  
3. การบริหารการเงิน

งบประมาณ 
4. การบริหารและ

พัฒนาการทรัพยากร
บุคคล  

5. การส่งเสริมความโปร่งใส
ในหน่วยงาน 

ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือ
คำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มี
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขการทุจริตประจำปีให้ชัดเจน 
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อม
ทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วน
ร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น 
เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 



5. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  

- จัดทำมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  

-กำหนดบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารทุกระดับ ให้
ครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบ กำกับดูแล 
ติดตามการปฏิบัติงาน 
และการใช้ดุลพินิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน อย่าง
เคร่งครัด 

1. ผู้รับผิดขอบ
ดำเนินการจัดทำ
มาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ  

2.   ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์ หรือ
มาตรการ เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ี และ
บุคคลภายนอกรับทราบ  

3. ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการเผยแพร่
มาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน  

 

สำนักปลัด รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ 

-รอบ 6 เดือน  

-รอบ 12 เดือน  

- ม ี ก า ร จ ั ด ท ำ ประกาศ
มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจเพ่ือการป้องกันการ
ทุจริต  ลงวันที่ 17 มกราคม 
2565 

 

 

-เห็นควรแจ้งเวียน
แนวทางการปฏิบัติ
ให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับทราบ
และปฏิบัติตาม
มาตรการ 

 

 



- วิเคราะห์และบริหาร
ความเสี่ยงเก่ียวกับการใช้
ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 

และกำหนดระบบ 
แนวทางป้องกัน 

 
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการ

ปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

มาตรการ เผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

จัดให้มีช่องทางในการ
บริการข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา ๙ ของ
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของ 

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และข้อมูลที่ต้อง
เปิดเผยต่อสาธารณะ
ตามแนวทางที่
สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด 

ทางเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน และช่องทาง
อื่นตามความเหมาะสม 

1. ผู้รับผิดชอบจัดให้มี
ข้อมูลเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานตาม
แนวทางที่สำนักงาน 
ป.ป.ช. โดยกำหนดให้มี
ช่องทางที่หลากหลาย
เช่น เช่น Website 
,Instagram , 
Facebook  ฯลฯ ควรมี
ช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสการทุจริต เช่น 
สายด่วน หรือช่องทาง
อื่นๆ ตามความ
เหมาะสม   

งาน
ประชาสัมพันธ์
กองวิชาการ
และแผนงาน 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ 

-รอบ 3 เดือน  

-รอบ 6 เดือน 

-รอบ 9 เดือน 

-รอบ 12 เดือน 

-มีการจัดทำเว็บต์หน่วยงาน 
อบต.วาร ิชภ ูมิ  เพ ื ่อ เป็น
ช ่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะ 
ตั ้งแต่วันที ่  12  มกราคม 
2565 

-เห็นควรแจ้งทุกส่วน
งานใน อบต.วาริชภูมิ 
ในการนำเสนอข้อมูล 
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ อบต.ต่อ
สาธารณชน 



เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบ 

และสืบค้นข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

2. ติดตามและ
ตรวจสอบสถานะของ
ข้อมูลข่าวสารให้เป็น
ปัจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 




