
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

นางสรัญญา สมแสง 
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเวียง 

ผูจัดทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลเวียง  
อําเภอเวียงปาเปา  จังหวัดเชียงราย 



 
 

คํานํา 
  ตามท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. ไดดําเนินโครงการสงเสริมทองถ่ินปลอดทุจริต ประจําป พ.ศ. 2560 
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหสอดคลองกับการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
และเพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ท่ีกําหนดใหหนวยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และ 
แผนปฏิบัติราชการประจําป องคการบริหารสวนตําบลเวียง จึงจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 
(พ.ศ.2561 - 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลเวียง เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการ ปองกัน
และปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตอยาง
แทจริง นั้น 
  เม่ือผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศแลว องคการบริหารสวนตําบลเวียงในฐานะหนวยงานผูรับการ
ประเมิน จึงควรมีการนําผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งท่ีควรไดรับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทาง 
ท่ีดีข้ึน สอดรับกับการประเมินตอไป 
 

 
 
 นางสรัญญา สมแสง 

             ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเวียง 
                  ผูจัดทํา 
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รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ  

 

ความเปนมาของการประเมิน 
  กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยทางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เสนอ
การบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) หนวยงานภาครัฐและ
ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสํานักงาน ป.ป.ช. เขาดวยกันเพ่ือใหการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสของสํานักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเปนการสรางเครื่องมือการประเมินท่ีผนวก
หลักการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Base) เขา
ดวยกัน โดยมุงหวังใหเกิดการบริหารงานท่ีโปรงใสและเปนธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีภาพลักษณ
ท่ีดีข้ึนในอนาคต อันจะนําไปสูการสรางความรวมมือและการสรางเครือขายในการตอตานการทุจริตอยางเปน
ระบบ และสงผลดีตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามหลักคุณธรรมและความ
โปรงใสนํามาซ่ึงประโยชนสุขตอประชาชนและประเทศชาติตอไป 
 

ผลการประเมินคณุธรรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 



 
 

- 2 - 
 

 
 
  ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปรงใส (ITA)  ขององคการบริหารสวนตําบลเวียง
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีคะแนนรวม 78.03 อยูในระดับผลการประเมิน B มีรายละเอียด ดังนี้  

  1. ดาน IIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การใชงบประมาณ มีคาต่ําสุด เทากับ 81.98 
ซ่ึงหนวยงานตอง เผยแพรแผนการใชจายงบประมาณประมาณประจําปในหลากหลายชองทาง และเปดโอกาส
ใหบุคคลมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ โดยการใชจายงบประมาณใหคํานึงถึงประโยชนของ
ทางราชการ  

  2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงการทํางาน มีคาตํ่าสุด เทากับ 
75.62 ซ่ึงหนวยงานตอง ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการของเจาหนาท่ีและมีการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการใหบริการใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
ใหมีความโปรงใส เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสีย เขามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนา 
การดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน 

  3. ดาน OIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การเปดเผยขอมูล มีคาต่ําสุด เทากับ 61.67 
ซ่ึงหนวยงานตอง จัดทําขอมูลใหครบถวน ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และเผยแพรในหลากหลาย
ชองทาง เชน Website, Instagram, Facebook ฯลฯ ควรมีชองทางในการแจงเบาะแสการทุจริต เชน สาย
ดวน หรือชองทางอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม
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การนําผลการประเมินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  1. ดาน IIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การใชงบประมาณ มีคาต่ําสุด เทากับ 81.98 ซ่ึงหนวยงานตอง เผยแพรแผนการใชจายงบประมาณประมาณ
ประจาํปในหลากหลายชองทาง และเปดโอกาสใหบุคคลมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ โดยการใชจายงบประมาณใหคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ 
 

ประเด็นท่ีเปนขอบกพรอง/
จุดออน จากการประเมิน 

แนวทางการนําผลการวิเคราะห
ไปสูการปฏิบัติ 

มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ ส้ินปงบประมาณ 
ดําเนินการแลว ยังไมดําเนินการ 

1. การทราบเก่ียวกับแผนการ
ใชจายงบประมาณประจําป 
ของหนวยงาน 
2. การเปดโอกาสใหมีสวน
รวม ในการตรวจสอบการใช
จายงบประมาณ 

1. จัดทําประกาศแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปของหนวยงาน  
2. เผยแพรแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปของหนวยงาน
ในหลากหลายชองทาง เชน ผาน
เว็บไซต เฟชบุก ติดบอรด
ประชาสัมพันธ หนาสํานักงาน ฯลฯ 
 

1. มาตรการในการจัดการสงเสริมความ
โปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
2. มาตรการปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนหรือผลประโยชนทับซอน 
และการใหหรือรับสินบน 
3. มาตรการปองกันละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีตามคูมือประชาชน 
4. มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวน
รวมในการดําเนินการ 

1. สํานักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองชาง 
4. กองการศึกษาฯ 
5. หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.tambonwiang.com/athf/download/20200619102349.pdf
http://www.tambonwiang.com/athf/download/20200619102349.pdf
http://www.tambonwiang.com/athf/download/20200619102516.pdf
http://www.tambonwiang.com/athf/download/20200619102516.pdf
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ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
  2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงการทํางาน มีคาต่ําสุด เทากับ 75.62 ซ่ึงหนวยงานตอง ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการของเจาหนาท่ีและมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน ใหมีความโปรงใส เปดโอกาสให
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสีย เขามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนา การดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน 
 

ประเด็นท่ีเปนขอบกพรอง/
จุดออน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนําผลการวิเคราะห
ไปสูการปฏิบัติ 

มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ ส้ินปงบประมาณ 
ดําเนินการแลว ยังไมดําเนินการ 

1. วิธีการและข้ันตอนการ
ดําเนินงาน การใหบริการใหมี
ความโปรงใส  
2. การเปดโอกาสให
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผู
มีสวนไดเสีย เขามีสวนรวมใน
การปรับปรุงพัฒนา การ
ดําเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงาน 
 

 1. พิจารณาปรับปรุงวิธีการ
ดําเนินงานและข้ันตอนการ ให
สอดคลองสะดวกกับผูมาใชบริการ 
ลดข้ันตอนท่ีไมจําเปน และอํานวย
ความสะดวกแกผูมาใชบริการ เพ่ือ
ประโยชน และลดเวลาการมาติดตอ
ราชการ 
2. การเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมา
ติดตอ หรือผูมีสวนไดเสีย เขามีสวน
รวมในการปรับปรุงพัฒนา การ
ดําเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงาน โดยเพ่ิมการประชา 
สัมพันธ หลากหลายชองทาง และรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชน ผานตู
รับฟงความคิดเห็น , เว็บไซต
หนวยงาน , เฟสบุก , โทรศัพท 

1.มาตรการในการจัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริต 
2.มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

1. สํานักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองชาง 
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ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ  (OIT) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

3. ดาน OIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การเปดเผยขอมูล มีคาต่ําสุด เทากับ 61.67 ซ่ึงหนวยงานตอง จัดทําขอมูลใหครบถวน ปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันอยูเสมอ และเผยแพรในหลากหลายชองทาง เชน Website, Instagram, Facebook ฯลฯ ควรมีชองทางในการแจงเบาะแสการทุจริต เชน สายดวน หรือชองทางอ่ืน ๆ 
ตามความเหมาะสม  
 

ประเด็นท่ีเปนขอบกพรอง/
จุดออน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนําผลการวิเคราะห
ไปสูการปฏิบัติ 

มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ ส้ินปงบประมาณ 
ดําเนินการแลว ยังไมดําเนินการ 

1. การเผยแพรขอมูลของ
หนวยงาน 

1. ตองจัดทําขอมูลขาวสารท่ีตอง
เปดเผย ใหครบถวน ถูกตอง 
2. ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยู
เสมอ  
3. เผยแพรในหลากหลายชองทาง 
เชน Website, Instagram, 
Facebook ฯลฯ ควรมีชองทางใน
การแจงเบาะแสการทุจริต เชน สาย
ดวน หรือชองทางอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสม  

1. มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารตอ
สาธารณะ 

1. สํานักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองชาง 
4. กองการศึกษาฯ 
 

  

 
 
 

http://www.tambonwiang.com/athf/download/20200619102454.pdf
http://www.tambonwiang.com/athf/download/20200619102454.pdf
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