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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  ส านักปลัด     โทร.  042 219957 

ที่   อด 75801/     -                                 วันที่         2   กุมภาพันธ์   2564       

เร่ือง  รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
 1.เรื่องเดิม 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)     
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านระบบ ITAS โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการ น าเข้าข้อมูลจ านวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน ข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และการยืนยัน
ข้อมูลโดย ผู้บริหาร จากนั้นให้ลงข้อมูลแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and 
Transparency Assessment (OIT) และให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 
ให้แล้วเสร็จ นั้น  
 2.ข้อเท็จจริง 
  บัดนี้ ส านักงาน ป.ป.ช.ได้มีประกาศเรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย (ชื่อผู้ใช้งาน a7848) ได้รับผลการ 
ประเมิน ITA ๗๐.45 คะแนน ซึ่งเท่ากับระดับ C  โดยได้รับคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด ดังนี้ 
  1.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 87.90 

2.คุณภาพการด าเนินงาน  87.80 
3.การปฏิบัติหน้าที่  86.23 
4.การปรับปรุงการท างาน  84.55 
5.การใช้อ านาจ   83.84 
6.การใช้งบประมาณ  78.27 
7.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 78.21 
8.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 76.61 
9.การเปิดเผยข้อมูล  63.71 
10.การป้องกันการทุจริต  37.50 
โดยส านักงาน ป.ป.ช. มีข้อเสนอแนะว่า จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่
เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผล
คะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 
คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT ซึ่งสะท้อน คุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT OIT จึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 

แบบวัด IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้
จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรด าเนินการดังนี้  

1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ
ในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับ
บริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล 
รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและ
ความสามารถ  

2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการ
ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  

3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่ง
งาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้ง
การเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้าง
ระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท า
มาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและ
เปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบ
การท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  

แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะ
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการ
ป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้  

1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
ข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่
สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน  URL บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 

 2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะ
ศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์



-3- 
 

ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
3.เรื่องเพื่อพิจารณา 
 เห็นควรแจ้งผู้รับผิดชอบงานในแต่ละด้านด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง และน าข้อมูลที่ตน

รับผิดชอบประกาศในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย www.banchai.go.th เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการประเมินในครั้งต่อไป  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
     (ลงชื่อ) 
                                                                               (นางสาวสุพิชชา  แสงเขียว) 
               หวัหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
 
ความเห็นรองปลัด อบต.บ้านชัย  
.........................................................................................................................................................................  
 
     (ลงชื่อ) 
                                                                               (นายประยูรศักดิ์  สิริรานันท์) 
                      รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
ความเห็นปลัด อบต.บ้านชัย  
............................................................................................................................. ............................................ 
 
     (ลงชื่อ) ส.ต.ท. 
                                                                               (สุริยันต์   ภูมิเรือง) 
                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
.........................................................................................................................................................................  
     (ลงชื่อ) 
                                                                               (นายคงทวี   สาชิน) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.banchai.go.th/

