
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส่วนส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว โทร 036 - 714081   
ที ่  สบ 74001/ -                                             วันที่  16 กันยายน 2564 
เรื่อง   รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  
 
         

เรื่องเดิม 
ตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ไดมีการประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการด าเนินงาน 

(Integrity and Transparency Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และ ประกาศผลการประเมิน ทางระบบ ITAS ที่เว็บไซต https://itas.nacc.go.th ประกาศ ณ 
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ปรากฎผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปรงใส (ITA) ขององคการ
บริหารสวนต าบลช าผักแพว มีคะแนนรวม 94.94 อยูในระดับ A มีรายละเอียด  

ดังนี้ 1. ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
1.๑ ขอเสนอแนะจากการประเมินดาน IIT พบวา หนวยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดดานการ  

ใชทรัพยสินของทางราชการ โดยเฉพาะประเด็นที่เก่ียวกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในการขอยืมทรัพยสิน
ของ ราชการ ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หนวยงาน
จะตองมี การจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากร
ภายนไดรับทราบ และน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพย
สินของราชการของ หนวยงานดวย  

1.2 ขอเสนอแนะจากการประเมินดาน EIT พบวา หนวยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดดานการ 
ปรับปรุงการท างาน โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ าหนาที่และ
กระบวนการ ท างานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมา
ติดต่อ เขามามีสวนใน การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย ทั้งนี้ 
นอกจากหนวยงานจะตองปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานใหดีขึ้นแลว ยังควรใหความส าคัญกับการปรับปรุง
การด าเนินงานใหมีความโปรงใสมากขึ้น อีกดวย  

1.3 ขอเสนอแนะจากการประเมินดาน OIT พบวา อยใูนระดับท่ีหนวยงานควร  รักษา  
มาตรฐานไว และควรสงเสริมใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานอยางตอเนื่อง  

2. ขอเสนอแนะจากผมูีสวนไดสวนเสียภายนอก (External)  
2.1 เจาหนาที่ท่ีท างานเอาใจใสดูแลประชาชน จายเบี้ยผูสูงอายุตรงเวลา  
2.2 หนวยงานควรแกไขปญหาเกี่ยวกับรถเก็บขยะที่ปลอยน้ าเสียลงถนนสาธารณะ 
 

ข้อเท็จจริง 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency 

Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นั้น มีการประเมินในทุก ๆ ปงบประมาณ และเปนการ
ประเมิน แบบตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562, ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 การประเมิน ITA ในตัวชี้วัด ที่ 10 การปองกันการทุจริต เรื่องมาตรการภายในเพ่ือปองกันการ
ทุจริต (ตัวชี้วัดยอยที่ 10.2) ไดมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลที่หนวยงานตองเปดเผย ดังนี้  

 
/..ข้อ 042 
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ขอ o42 หนวยงานตองจัดท าสรุปผลการวิเคราะหผลการประเมินในปที่ผานมา และตองจัดท า 
มาตรการภายในเพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานใหดี
ยิ่งขึ้น และ เปดเผยผานทางเว็บไซต  

ขอ o43 หนวยงานตองก ากับติดตามการด าเนินงานตามมาตรการภายในในการสงเสริม
คุณธรรม และความโปรงใสของหนวยงาน โดยการจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน/การปฏิบัติตามมาตรการที่
ไดก าหนดไวตาม ขอ o42  

ผูรับผิดชอบ ไดด าเนินการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินการ 
ของหนวยงานภาครัฐ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากผลการการประเมินฯ เพ่ือน ามาสูขั้นตอนหรือ
วิธีการ ที่จะด าเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฎตามเอกสารแนบ 

   

ข้อกฎหมายและระเบียบ 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายที่จะกอใหเกิด การปรับปรุงพัฒนาดาน
คุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ โดยถือเปนการประเมินที่ครอบคลุม หนวยงานภาครัฐทั่ว
ประเทศ ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบใหหนวย
งานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความ โปรงใสในการ
ด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ หรือ ส านักงาน ป.ป.ช 
ก าหนด 

 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือใหการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการด าเนินงาน ( Integrity and 

Transparency Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไป 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 และสอดคลองกับตัวชี้วัดที่ 10 การปอง
กันการทุจริต เรื่องมาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต (ตัวชี้วัดยอยที่ 10.2) ไดมีการเปลี่ยนแปลง ขอมูล
ที่หนวยงานตองเปดเผย ขอ o42, o43 เห็นสมควร  

1. น าขั้นตอนหรือวิธีการ ไปปฏิบัติเพื่อรองรับการประเมินฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
2. แจงทุกสวนราชการ ใหทราบโดยทั่วกัน เพ่ือด าเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

              (นางสาวอินทิรา สมพฤกษ์) 
 ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด 
 

............................................................................................................................. .................................................. 
 

(นางเกษา  จิตรธรรม) 
หัวหน้าส านักปลัด 

/..ความเห็น.. 
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ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 

............................................................................................................................. .................................................. 
 
 
(นายกมลพันธ์  คงสมพงษ์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 
 
 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 
 

............................................................................................................................. .................................................. 
 
 

 
(นายกมลพันธ์  คงสมพงษ์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
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ป�งบประมาณ

2564

คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว
: 94.94 คะแนน
ระดับผลการประเมิน : A

ดูเกณฑ์การประเมิน 

0

50

การปฏิบัติหน้าที�
96.61 การใช้งบประมาณ

97.36

การใช้อํานาจ
97.46

การใช้ทรัพย์สินของราชก
97.62

การแก้ไขป�ญหาการทุจริต
97.58คุณภาพการดําเนินงาน

94.72

ประสิทธิภาพการสื�อสาร
80.49

การปรับปรุงการทํางาน
87.99

การเป�ดเผยข้อมูล
97.14

การป�องกันการทุจริต
100.00

คะแนนสูงสุดรายตัวชี�วัด

อันดับ ตัวชี�วัด คะแนน

1 การป�องกันการทุจริต 100.00

2 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 97.62

https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2021&departmentId=6812&isPrint=True


อันดับ ตัวชี�วัด คะแนน

3 การแก้ไขป�ญหาการทุจริต 97.58

4 การใช้อํานาจ 97.46

5 การใช้งบประมาณ 97.36

6 การเป�ดเผยข้อมูล 97.14

7 การปฏิบัติหน้าที� 96.61

8 คุณภาพการดําเนินงาน 94.72

9 การปรับปรุงการทํางาน 87.99

10 ประสิทธิภาพการสื�อสาร 80.49

คะแนนสูงสุด

100.00 คะแนน

คะแนนตํ�าสุด

80.49 คะแนน

กราฟแนวโน้ม

แนวโน้ม

0

25

50

75

100
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ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ
ดูเพิ�มเติม (/report/rpt0205?year=2021&departmentId=6812)

https://itas.nacc.go.th/report/rpt0205?year=2021&departmentId=6812


แบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ข้อมูลรายชื�อมีความเป�นตัวแทนที�ดี และมีรายชื�อเพียงพอ
ต่อการเก็บข้อมูล 
OIT : ดําเนินการจัดทํา/แก้ไข รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําป� ที�ครอบคลุมตลอดป�งบประมาณ 
2563 พร้อมทั�งตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงตามองค์ประกอบด้านข้อมูล ก่อนการเผยแพร่

ภาพรวม แบบวัดการรับรู้ IIT แบบวัดการรับรู้ EIT แบบ OIT

รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจําป�งบประมาณ 2564

IIT คะแนนเฉลี�ย
1 การปฏิบัติหน้าที� 96.61

 

IIT คะแนนเฉลี�ย
2 การใช้งบประมาณ 97.36

 

IIT
3 การใช้

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที�มาติดต่อ
ตามประเด็นดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด

97.31

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เป�นไปตามขั�นตอนที�
กําหนด

2.70% 0.00% 2.70% 94.59%
96.41

เป�นไปตามระยะเวลาที�
กําหนด

0.00% 0.00% 5.41% 94.59%
98.22

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อ
ทั�ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที�รู้จักเป�นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย
เพียงใด

98.22



หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อ
ทั�ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที�รู้จักเป�นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย
เพียงใด

98.22

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน ปฏิบัติงาน
หรือให้บริการ แก่ผู้มา
ติดต่อทั�ว ๆ ไป กับผู้มา
ติดต่อที�รู้จักเป�นการ
ส่วนตัวอย่างเท่าเทียม
กัน มากน้อยเพียงใด

0.00% 0.00% 5.41% 94.59%
98.22

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี� อย่างไร

84.11

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

มุ่งผลสําเร็จของงาน
0.00% 0.00% 5.41% 94.59%

98.22

ให้ความสําคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว

40.54% 0.00% 8.11% 51.35%
56.78

พร้อมรับผิดชอบ หาก
ความผิดพลาดเกิด
จากตนเอง

0.00% 0.00% 8.11% 91.89%
97.32

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ�งดังต่อไปนี� จากผู้มา
ติดต่อ เพื�อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ
หรือไม่

100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

เงิน
0.00% 100.00%

100.00

ทรัพย์สิน
0.00% 100.00%

100.00



I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ�งดังต่อไปนี� จากผู้มา
ติดต่อ เพื�อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ
หรือไม่

100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

ประโยชน์อื�น ๆ ที�อาจคํานวณเป�นเงินได้ เช่น การ
ลดราคา การรับความบันเทิง เป�นต้น

0.00% 100.00%
100.00

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที�ให้กันในโอกาสต่าง ๆ
โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาทที�ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
รับสิ�งดังต่อไปนี� หรือไม่

100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

เงิน
0.00% 100.00%

100.00

ทรัพย์สิน
0.00% 100.00%

100.00

ประโยชน์อื�น ๆ ที�อาจคํานวณเป�นเงินได้ เช่น การ
ลดราคา การรับความบันเทิง เป�นต้น

0.00% 100.00%
100.00

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ�งดังต่อไปนี� แก่บุคคล
ภายนอกหรือภาคเอกชน เพื�อสร้างความสัมพันธ์ที�ดีและคาดหวังให้มี
การตอบแทนในอนาคต หรือไม่

100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

เงิน
0.00% 100.00%

100.00

ทรัพย์สิน
0.00% 100.00%

100.00

ประโยชน์อื�น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การ
อํานวยความสะดวกเป�นกรณีพิเศษ เป�นต้น

0.00% 100.00%
100.00

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก



อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

ตํ�ากว่า 20 ป� 0 1 0

20 – 30 ป� 7 3 1

31 – 40 ป� 14 12 0

41 – 50 ป� 5 9 0

51 – 60 ป� 17 9 5

มากกว่า 60 ป� 0 7 3

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื�นๆ

ประถมศึกษาหรือตํ�ากว่า 16 14 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 14 12 0

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 2 2 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 5 3 0

สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 1

อื�น ๆ 6 10 8

ติดต่อหน่วยงาน ชาย หญิง อื�นๆ

บุคคลทั�วไป 41 39 0

หน่วยงานของรัฐ 1 1 0

องค์กรธุรกิจ 0 0 2

อื�น ๆ 1 1 7

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

ตํ�ากว่า 20 ป� 0 0 0

20 - 30 ป� 0 5 0

31 - 40 ป� 1 8 0



อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

41 - 50 ป� 9 8 0

51 - 60 ป� 4 1 0

มากกว่า 60 ป� 1 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื�นๆ

ประถมศึกษาหรือตํากว่า 0 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 7 3 0

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 3 2 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 5 12 0

สูงกว่าปริญญาตรี 0 4 0

อื�น ๆ 0 1 0

  สภาพแวดล้อมการทํางานของเจ้าหน้าที�ในหหน่วยงานภาครัฐ ประจําป�

2564

จํานวนบุคลากร



ระยะเวลาการปฏิบัติงาน(ป�)

จํา
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คน
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ความสุขในการทํางาน 

 86.49%  10.81%  2.70%  0.00%
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