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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน โทรศัพท์/โทรสาร 0-5471-8002 

ท่ี  นน 72101/                                    วันที่  15  มกราคม  2565 
 

เร่ือง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในป ีพ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
    

    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เข้ารับการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ นั้น 
 

    บัดนี้ ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : (TA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ผ่านเว็บไซด์ 
https://itas.nacc.go.th สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จึงรายงานมาตรการส่งเสริมความโปร่งใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เพื่อให้เป็นไปตาม
ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ 0๔๒ ซึ่งมีผสการประเมิน ดังนี้ 

    ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลไชยสถาน มีค่าคะแนนเท่ากับ 58.66 คะแนน อยู่ในระดับ D  

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้  
ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี     มีผลคะแนนเท่ากับ  ๘๕.27 คะแนน  
ตัวชี้วัดท่ี ๒ การใช้งบประมาณ     มีผลคะแนน เท่ากับ 76.45 คะแนน  
ตัวชี้วัดท่ี ๓ การใช้อำนาจ       มีผลคะแนนเท่ากับ  77.46 คะแนน  
ตัวชี้วัดท่ี ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  มีผลคะแนนเท่ากับ  72.55 คะแนน  
ตัวชี้วัดท่ี ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจิต    มีผลคะแนนเท่ากับ  18.75 คะแนน  
จากผลคะแนนในภาพรวมพบว่า ตัวชี้วัดท่ี 1 – 4 คะแนน อยู่ในระดับดี จึงควรรักษามาตรฐานของการ

ดำเนินงานท่ีดีไว้ในปีต่อไป   
สำหรับตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนนอยู่ในระดับต่ำท่ีสุด เกิดจากขาดการ

ตรวจสอบภายในหรือการควบคุมภายในท่ีไม่รัดกุม รอบคอบ ซึ่งเป็นข้อบกพรอ่งหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย ๓ ตัวขี้วัด ดังนี้  
ตัวขี้วัดท่ี ๖ คุณภาพการดำเนินงาน   มีผลคะแนนเท่ากับ  83.76 คะแนน  
ตัวชีว้ัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการส่ือสาร    มีผลคะแนนเท่ากับ  85.94 คะแนน 
ตัวชีว้ัดท่ี ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน  มีผลคะแนนเท่ากับ  77.96 คะแนน  
จากลำดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดท่ี ๘ การปรับปรุงระบบการทำงานมีค่าคะแนนน้อยท่ีสุดในกลุ่มเครื่องมือ 

ซึ่งมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในปีต่อไป คือควรมีการปรับปรุงคุณภาพของกาปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงานขั้นตอนท่ี
สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช้สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงตำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยและให้ความสำคัญกับความโปร่งใส
ต่อไป 
 

/แบบตรวจการ... 
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แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัต ดังนี้  
ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล     มีผลคะแนนเท่ากับ  34.83 คะแนน  
ตัวชี้วัดท่ี ๑0 การป้องกันการทุจริต   มีผลคะแนนเท่ากับ  18.75 คะแนน  
ท้ังสองตัวชี้วัด มีแนวทางการดำเนินงานท่ีคล้ายกัน เกิดจากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสำคัญบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
การดำเนินงานซึ่งเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน แนบท้ายนี้) 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน มีดังนี้ 
1. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คือ ตัวช้ีวัดท่ี ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจิต มีผลคะแนน

เท่ากับ 18.75 คะแนน  
มาตรการ /และแนวทางการปรับปรุง ดังนี้ 
1) ควรมีการส่งเสริม ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก จริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต (โครงการ

ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตำบลไชยสถาน (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน้าท่ี 
78 ข้อ 3.7)) 

2) มีการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุการณ์และพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เช่น มีการตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายในอย่างเข้มงวด 

3) มีการจัดการการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในองค์กร เช่น มีการสอบสวน ลงโทษ ท้ังทางอาญาและทางวินัย
อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 

4) มีการประชาสัมพันธ์ในองค์กรและเผยแพร่ความรู้และประกาศการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. การปรับปรุงระบบการทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประกอบด้วย ๒ ตัวช้ีวัด ดังนี้  
ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล    มีผลคะแนน เท่ากับ 34.83 คะแนน  
ตัวชี้วัดท่ี ๑0 การป้องกันการทุจริต  มีผลคะแนนเท่ากับ 18.75 คะแนน  
มาตรการ /และแนวทางการปรับปรุง ดังนี ้     
1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ด้านความโปร่งใส 
2) จัดให้มีมาตรการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และเผยแพร่

ผ่านช่องทาง เช่น Website, Facebook, Line 
3) รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีรอบ 6 เดือน 

และรอบปีงบประมาณ เสนอผู้บริหารท้องถิน่ ทราบ 
4) เผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน หลากหลายช่องทาง เช่น 

Website, Facebook, Line ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน  
 
 

/ข้อพิจารณา... 
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    ข้อพิจารณา 
    เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้
เกิดเป็นรูปธรรม เห็นควรแจ้งสำนักปลัด กองคลัง กองข่าง และกองการศึกษาฯ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการตาม
มาตรการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
ลงช่ือ .......................................... 
      (นายภาธร  เดียวตระกูล) 

    หัวหน้าสำนักปลัด 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน         
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................... ............................................................................................................................. 

              
                                                                      ลงช่ือ .......................................... 

          (นายอนันต์  ไชยวุฒิ) 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน         
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
                                                                       ลงช่ือ .......................................... 
                        (นายเอกชาติ  อินทรพัฒน์) 
                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดประกอบผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
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มาตรการส่งเสริมคุณภาพและความโปร่งใส 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  

 
 



มาตรการส่งเสรมิคุณภาพและความโปรง่ใส 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน พบว่ามี
ผลคะแนน 58.66 คะแนน อยู่ในระดับ D ดังนี้ 
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โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

ตัวชีวั้ดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้  
ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี    85.27 คะแนน  
ตัวชี้วัดท่ี ๒ การใช้งบประมาณ    76.45 คะแนน  
ตัวชี้วัดท่ี ๓ การใช้อำนาจ      77.46 คะแนน  
ตัวชี้วัดท่ี ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 72.55 คะแนน  
ตัวชี้วัดท่ี ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจิต   18.75 คะแนน  

จากผลคะแนนในภาพรวมพบว่า ตัวช้ีวัดท่ี 1 – 4 คะแนน
อยูใ่นระดับดี จึงควรรักษามาตรฐานของการดำเนินงานท่ีดี 
ไว้ในปีต่อไป 

สำหรับตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผล
คะแนนอยู่ในระดับต่ำท่ีสุด เกิดจากขาดการตรวจสอบ
ภายในหรือการควบคุมภายในท่ีไม่รัดกุม รอบคอบ ซึง่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย ๓ ตัวขี้วัด ดังนี้  
ตัวขี้วัดท่ี ๖ คุณภาพการดำเนินงาน 83.76 คะแนน  
ตัวชีว้ัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการส่ือสาร 85.94 คะแนน 
ตัวชีว้ัดท่ี ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน 77.96 คะแนน  

จากลำดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดท่ี ๘ การปรับปรุงระบบ
การทำงานมีค่าคะแนนน้อยท่ีสุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในปีต่อไป คือควรมีการ
ปรับปรุงคุณภาพของกาปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงาน
ขั้นตอนท่ีสะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช้สร้าง
ความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการ
หรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงตำเนินงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยและให้ความสำคัญกับ
ความโปร่งใสต่อไปล 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัต ดังนี้  
ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล    34.83 คะแนน  
ตัวช้ีวัดท่ี ๑0 การป้องกันการทุจริต  18.75 คะแนน  

ท้ังสองตัวช้ีวัด มีแนวทางการดำเนินงานท่ีคล้ายกัน  
เกิดจากการเผยแพรข่้อมูลท่ีสำคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ซึง่เป็นสาเหตุให้ผลการดำเนินงานของ
หน่วยงานในภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการ
ดำเนินงานซึ่งเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
จากการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เมื่อวันท่ี 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลไชยสถาน ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ีได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1. เสริมสร้างความรู้ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานเรื่องการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. ช้ีแจงแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้เสียภายใน (ITA) รายงานข้อมูล
ให้บุคลกรได้ทราบและเข้าใจ 
3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก (EIT) ผ่าน 
www.chaisatarn.go.th 

สำนักปลัด ม.ค.65-ก.ย.65  รายงานผลการดำเนินการ
ผ่านเว็บไซต์ 
www.chaisatarn.go.th 
ภายในวันท่ี 30 กันยายน 
2565 

2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

1. จัดทำคำส่ังมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน 

สำนักปลัด ม.ค.65- ก.ย.65  คำส่ังมอบหมายงานและ 
มีผลการเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารผ่าน  
www.chaisatarn.go.th 
และ face book อบต. 
ไชยสถาน ภายในวันท่ี  
31 มกราคม 2564 

3. ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน 
ให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

1. แจ้ง admin ปรับปรุงเว็บไซต์
และอัพเดทข้อมูลให้สอดคล้องกับ
แนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) เช่น 
- เพิ่มข้อมูลนโยบายไม่รับของขวัญ 
(No Gift Policy)  
- ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารให้
ครบถ้วนท้ัง ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง  
รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อ
เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงคณะ
ผู้บริหารจึงต้องดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขท้ังหมดเพิ่มการประชาสัมพันธ์
ช่องทางการชำระภาษีผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักปลัด ม.ค.65-ก.ย.65 รายงานผลการดำเนินการ
ผ่านเว็บไซต์ 
www.chaisatarn.go.th 
ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 
2565 

 

http://www.chaisatarn.go.th/
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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
ท่ี 17/2565 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
________________________ 

    ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน ภาครัฐ
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  หน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ี สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) 
ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผน
ย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยในระยะแรกได้  กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป นั้น 

    ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จึงเห็นความสำคัญของการประเมินฯ ดังกล่าว เปรียบเสมือน
เครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี เพื่อให้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงาน  ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรซึ่งจะช่วยให้สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการสามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด จึงแต่งต้ัง คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี
องค์ประกอบคณะกรรมการและอำนาจและหน้าท่ี ดังนี้ 
  1. นายเอกชาติ  อินทรพัฒน์    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน     ประธาน 
  2. นายประพันธ์  ตันติ     รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน   คณะทำงาน 
  3. สิบตำรวจโทธวัชชัย  ดวงจินดา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน   คณะทำงาน 
  4. นายอนันต์  ไชยวุฒ ิ     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน     คณะทำงาน 
  5. นางสาวเอมอร  มันจันทร์   ผู้อำนวยการกองคลัง          คณะทำงาน 
  6. นายอนุชิต  ธรรมโน     ผู้อำนวยการกองช่าง           คณะทำงาน 
  7. นายชัยชาญ   กุลเจริญ    ผู้อำนวยการกองการศึกษา         คณะทำงาน 
  8. นางสาวศุภลักษณ์  ศรีวิไชย   นิติกรชำนาญการ           คณะทำงาน 
  9. นางสาวปุณณิศา  วงค์คำมา  นักทรัพยากรบุคคล           คณะทำงาน 
  10. นางสาวศุภลักษณ์  ศรีวิไชย  นิติกรชำนาญการ           คณะทำงาน 
  11. นางสาวสุทธิรินทร์  สมศรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        คณะทำงาน  
  12. นายธีระพงษ์  วรรณงาม   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      คณะทำงาน 
  13. นายอนันต์  อินต๊ะใจ๋    นักพัฒนาชุมชน            คณะทำงาน 
  14. นายภาธร  เดียวตระกูล   หัวหน้าสำนักปลัด         คณะทำงาน/เลขานุการ 



  15. นางนพาวัลย์  พันธุร ี    นักจัดการงานท่ัวไป       คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
/ให้ผู้ท่ี... 

-2- 
 

  ให้ผูท่ี้ได้รับแต่งต้ังมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1. วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา เพื่อพิจารณาหาจุดบกพร่องและแนวทางการแก้ไข 
และพัฒนาผลคะแนนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  2. ศึกษากรอบแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปฏิทินการประเมิน ITA เพื่อ
นำมากำหนดเป้าหมาย/มาตรการ รวมทั้งแผนงานเพื่อยกระดับการดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  
  3. ดำเนินการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามมาตรการ/แผนงานการยกระดับผลคะแนนการประเมิน 
ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้  
   3.1 ก่อนการประเมิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน  
   3.2  ระหว่างการประเมิน เพื่อติดตาม/แก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน 
   3.3  หลักการประเมิน เพื่อสรุปผลพร้อมท้ังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
   3.4  ประกาศผลคะแนนการประเมิน ITA อย่างเป็นทางการ เพื่อวิเคราะห์ข้อบกพร่องและกำหนด 
แนวทาง/ แผนงานเพื่อพัฒนา / รักษาระดับผลคะแนนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณต่อไป 
  4. มอบหมายหน่วยงานและบุคลากรดำเนินการสนับสนุนการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามกรอบเวลาปฏิทินท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  
  5. เปิดเผยผลการดำเนินการของคณะกรรมการ ผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6) ดำเนินการอื่น
ใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

      ส่ัง ณ วันท่ี  14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 

(นายเอกชาติ  อินทรพัฒน์) 
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานบันทึกประชุม 
คณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
………………………………………. 

ผู้มาประชุม 
  1. นายเอกชาติ  อินทรพัฒน์    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน     ประธาน 
  2. นายประพันธ์  ตันติ     รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน   คณะทำงาน 
  3. สิบตำรวจโทธวัชชัย  ดวงจินดา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน   คณะทำงาน 
  4. นายอนันต์  ไชยวุฒ ิ     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน     คณะทำงาน 
  5. นางสาวเอมอร  มันจันทร์   ผู้อำนวยการกองคลัง          คณะทำงาน 
  6. นายอนุชิต  ธรรมโน     ผู้อำนวยการกองช่าง           คณะทำงาน 
  7. นายชัยชาญ   กุลเจริญ    ผู้อำนวยการกองการศึกษา         คณะทำงาน 
  8. นางสาวศุภลักษณ์  ศรีวิไชย   นิติกรชำนาญการ           คณะทำงาน 
  9. นางสาวปุณณิศา  วงค์คำมา  นักทรัพยากรบุคคล           คณะทำงาน 
  10. นางสาวศุภลักษณ์  ศรีวิไชย  นิติกรชำนาญการ           คณะทำงาน 
  11. นางสาวสุทธิรินทร์  สมศรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        คณะทำงาน  
  12. นายธีระพงษ์  วรรณงาม   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      คณะทำงาน 
  13. นายอนันต์  อินต๊ะใจ๋    นักพัฒนาชุมชน            คณะทำงาน 
  14. นายภาธร  เดียวตระกูล   หัวหน้าสำนักปลัด         คณะทำงาน/เลขานุการ 
  15. นางนพาวัลย์  พันธุร ี    นักจัดการงานท่ัวไป       คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี 
เร่ิมประชุม 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งในทีป่ระชุมทราบ 
ประธาน  ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาศรัฐ (Integrity and transparence Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อขับเคล่ือนการ
ยกระดับผลการประเมิน IA ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมีขอบ
(พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๘o) มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบและมีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยกำหนดเป้าหมายให้ร้อยละ ๘0 ของหน่วยงานภาครัฐต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ใน การดำเนินงานของหน่วยงานได้คะแนน 85 ขึ้นไป ภายในปี 2565 เพื่อให้
หน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบผลการประเมินฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง มีคุณธรรมในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศเพื่อให้การ
ดำเนินการจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผ่านเกณฑ์การประเมินจึงเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวันนี ้
ท่ีประชุม   ทราบ 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

- ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ 
ประธาน   

๓.1  แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ที่ 017/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เร่ือง 
แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
แต่งต้ังเพื่อให้กำกับดูแลคณะทำงานในการตอบแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สำหรับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำบึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ซึ่งคณะกรรมการและคณะทำงานประกอบด้วย 

๑.  คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าสำนักปลัดผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการ
กองชำง เป็นกรรมการ และนักจัดการงานท่ัวไป เป็นเลขานุการมีหน้าท่ีกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของ
คณะทำงานและให้คำปรึกษาแนะนำในการตอบแบสำรวจฯ แต่ละตัวช้ีวัด เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖5 เป็นต้นไป ด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

2. คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประกอบตัวยคณะทำงานจัดทำตัวขี้วัดท่ี ๙ การเบิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัตย่อย ๓๓ ข้อมูล และ
คณะทำงานจัดทำตัวช้ีวัดท่ี ๑๐ การป้องกันการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลไชยสถาน 
 

ท่ีประชุม  ทราบ 
 
ประธานฯ  

3.2  แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์ https://tas.nacc.go.th หัวข้อผลการประเมิน โดยได้ดำเนินการประเมิน
ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านมาแล้ว นั้น งานบริหารท่ัวไป สำนักงานปลัดฯ ได้รายงานผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดบ่อย ๑0.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ 043 ซึ่งมีผลการประเมิน มีค่าคะแนน
เท่ากับ 58.66 คะแนน อยู่ในระดับ D 
ที่ประชุม  ทราบ 
 

 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
ประธานฯ   

4.1  การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลไชยสถาน มีค่าคะแนนเท่ากับ 58.66 คะแนน อยู่ในระดับ D  

   1. พิจารณาลงมติว่าเห็นชอบกับประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 

   2. พิจารณาลงมติว่าเห็นชอบมาตรการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้เกิดเป็นรูปธรรม 

- ขอให้คณะทำงานทุกท่านได้พิจารณาร่วมกันตามรายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
เพื่อนำผลการวิเคราะห์การประเมินมากำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา และกำหนดมาตรการภายในต่อไป 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IT) ประกอบด้วย ๕ ตัวช้ีวัด ดังนี้  
ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี      มีผลคะแนนเท่ากับ ๘๕.27 คะแนน  
ตัวชีว้ัดท่ี ๒ การใช้งบประมาณ      มีผลคะแนน เท่ากับ 76.45 คะแนน  
ตัวชี้วัดท่ี ๓ การใช้อำนาจ        มีผลคะแนนเท่ากับ 77.46 คะแนน  
ตัวชี้วัดท่ี ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   มีผลคะแนนเท่ากับ 72.55 คะแนน  
ตัวชี้วัดท่ี ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจิต     มีผลคะแนนเท่ากับ 18.75 คะแนน  
จากผลคะแนนในภาพรวมพบว่า ตัวช้ีวัดท่ี 1 – 4 คะแนน อยู่ในระดับดี จึงควรรักษามาตรฐานของการ

ดำเนินงานท่ีดีไว้ในปีต่อไป   
สำหรับตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนนอยู่ในระดับต่ำท่ีสุด เกิดจากขาดการ

ตรวจสอบภายในหรือการควบคุมภายในท่ีไม่รัดกุม รอบคอบ ซึ่งเป็นข้อบกพรอ่งหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย ๓ ตัวขี้วัด ดังนี้  
ตัวขี้วัดท่ี ๖ คุณภาพการดำเนินงาน    มีผลคะแนนเท่ากับ 83.76 คะแนน  
ตัวชีว้ัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการส่ือสาร     มีผลคะแนนเท่ากับ 85.94 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน   มีผลคะแนนเท่ากับ 77.96 คะแนน  
จากลำดับคะแนน พบว่าตัวช้ีวัดท่ี ๘ การปรับปรุงระบบการทำงานมีค่าคะแนนน้อยท่ีสุดในกลุ่ม

เครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในปีต่อไป คือควรมีการปรับปรุงคุณภาพของกาปฏิบัติงานให้มีกระบวนงาน 
ขั้นตอนท่ีสะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช้สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการ
หรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงตำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยและให้ความสำคัญกับ
ความโปร่งใสต่อไป 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัต ดังนี้  
ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล       มีผลคะแนน เท่ากับ 34.83 คะแนน  
ตัวชี้วัดท่ี ๑0 การป้องกันการทุจริต     มีผลคะแนนเท่ากับ 18.75 คะแนน  
ท้ังสองตัวชี้วัด มีแนวทางการดำเนินงานท่ีคล้ายกัน คือมีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสำคัญบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
การดำเนินงานซึ่งเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
 

 
/ประธาน... 
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ประธานฯ  
1. ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าเห็นชอบกับประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน หรือไม่ 
  ประเด็นที่เป็นขอ้บกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน มีดังนี้  

1) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IT) 
ตัวชี้วัดท่ี ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจิต      

2) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล         
ตัวชี้วัดท่ี ๑0 การป้องกันการทุจริต       

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานฯ  
    2. ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าเห็นชอบมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

  ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน มีดังนี้ 
1) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คือ ตัวช้ีวัดท่ี ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจิต มีผล

คะแนนเท่ากับ 18.75 คะแนน  
มาตรการ/ การปรับปรุง ดังนี้ 
- ควรมีการส่งเสริม ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก จริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต (โครงการ

ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตำบลไชยสถาน (ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน้าท่ี 
78 ข้อ 3.7)) 

- มีการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุการณ์และพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบ เช่น มีการตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายในอย่างเข้มงวด 

- มีการจัดการการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในองค์กร เช่น มีการสอบสวน ลงโทษ ท้ังทางอาญาและทาง
วินัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 

- มีการประชาสัมพันธ์ในองค์กรและเผยแพร่ความรู้และประกาศการไม่รับของขวัญ (No Gift 
Policy) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2) การปรับปรุงระบบการทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประกอบด้วย ๒ ตัวช้ีวัด ดังนี้  
ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล    มีผลคะแนน เท่ากับ 34.83 คะแนน  
ตัวชี้วัดท่ี ๑0 การป้องกันการทุจริต  มีผลคะแนนเท่ากับ 18.75 คะแนน  
มาตรการ /การปรับปรุง ดังนี ้  
- มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ด้านความโปร่งใส 
- จัดให้มีมาตรการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  และ

เผยแพร่ผ่านช่องทาง เช่น Website, Facebook, Line 
- รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปีรอบ 6 

เดือน และรอบปีงบประมาณ เสนอผู้บริหารท้องถิน่ ทราบ 
มติที่ปะชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

/รายงาน... 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ  
ประธานฯ 
    - สำหรับเรื่องการช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับการกักตัวตามาตรการกักกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID–19)  
จะช่วยเหลือได้ต้องมีสำส่ังกักตัวจากอำเภอมายังองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จึงจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้ 
จึงขอให้ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชนทราบด้วย 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 
      ลงช่ือ         ผู้บันทึกประชุม 
         (นางนพาวัลย์  พันธุรี)  
        นักจัดการงานท่ัวไป ชำนาญการ 
 
 
      ลงช่ือ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายเอกชาติ  อินทรพัฒน์) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



036, 043 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจรติประจำปี  

การประเมินความเสี่ยงการทุจรติ ขององค์การบริหารส่วนตำบไชยสถาน 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
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แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบไชยสถานประจำปีงบประมาณ 2565 

ที่ โครงการ/
กิจกรรม
(ระบุชื่อ
โรงการ/
กิจกรรม 
ถ้ามี) 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ดำเนินการ 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยงทีอ่าจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/

กระตุ้นให้เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

 
การประเมินของความเสี่ยง 

 
มาตราการป้องกันเพื่อ

ไม่ให้เกิดการทุจริต 

 
ตัวชี้วัด

ผลสำเร็จ ไม่
มี 

ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง สูง
มาก 

สูง
สุด 

1  การยักยอกเงิน
ค่าธรรมเนียมการเก็บ
ภาษีที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ไม่มีข้าราชการ
รับผิดชอบงานจัดเก็บ
ภาษี มีเพียงพนักงาน
จ้างตามภารกิจซึง่
รับผิดชอบจัดเก็บภาษี
ทุกข้ันตอน 

1. ผู้บังคับ บัญชา
ขาดการควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
2. เจ้าหน้าท่ีมี
ปัญหาทางการเงิน 

ระเบียบ
กระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยการ
ดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 

     /  1. ผู้บังคับบัญชามีการ
ควบคุมและติดตามการ
ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ
สอบทานและกำชับให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2. ดำเนินการจัดหา
เจ้าหน้าท่ีหรือมีการ
มอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้อื่น
มาช่วยปฏิบัติงานเก็บภาษี 

จำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
เก่ียวกับการ
ยักยอก 

2  กระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

ไมม่ีข้าราชการ
รับผิดชอบงานพัสดุมี
เพียงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจซึ่งรับผิดชอบ
งานพัสดุ 

1. ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
 

ระเบียบ
กระทรวงการค
ลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

     /  1. ผู้บังคับบัญชามีการ
ควบคุมและติดตามการ
ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ
สอบทานและกำชับให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2. ดำเนินการจัดหา
เจ้าหน้าท่ีหรือมีการ
มอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้อื่น
มาช่วยปฏิบัติงานพัสดุ 

จำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
เก่ียวกับกการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
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แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบไชยสถานประจำปีงบประมาณ 2565 
 

ที่ โครงการ/
กิจกรรม
(ระบุชื่อ
โรงการ/
กิจกรรม 
ถ้ามี) 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ดำเนินการ 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยงทีอ่าจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

การควบคุม
ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

 
การประเมินของความเสี่ยง 

 

 
มาตราการป้องกันเพื่อไม่ให้

เกิดการทุจริต 

 
ตัวชี้วัด

ผลสำเร็จ 
ไม่
มี 

ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง สูง
มาก 

สูง
สุด 

3  การใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 

ใช้รถยนต์ส่วนกลางไป
ทำธุระส่วนตัว 

1. 
ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
2. เจ้าหน้าท่ี
ประจำรถยนต์
ส่วนกลางไม่
ปฏิบัติตาม
ระเบียบการใช้
รถยนต์
ส่วนกลางอย่าง
เคร่งครัด 

ระเบียบ
กระทรวง
มหาด 
ไทยว่าด้วย
การใช้รถและ 
รักษารถยนต์
ขององค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. 2563 

    /   1. ผู้บังคับบัญชามีการ
ควบคุมและติดตามการ
ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ
สอบทานและกำชับให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2. เจ้าหน้าท่ีประจำรถยนต์
ส่วนกลางต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบการใช้รถยนต์
ส่วนกลางอย่างเคร่งครัด  

จำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
เก่ียวกับการใช้
รถยนต์
ส่วนกลาง 

 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องคก์ารบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
ชื่อผู้รายงาน นายภาธร เดียวตระกูล หัวหนาสำนักปลัดฯ 



 
 
 
 

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. 
เร่ือง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------------------- 

   ตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานปลัดาระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการบโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมส่งเสริมการบกครองท้องถิ่นและคณะท่ี
ปรึกษาจาก 4สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาริทยาลัยสงขลานครินทร์มูลนิธิพัฒนา
ประสิทธิภาพนราชการ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดำเนินการประมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการคำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน  ITA ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น 

   การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือในเชิงบวกท่ีมุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเขิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่ง
จับผิด เปรยีบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยรานกาครัฐท่ัวประเทศ
ได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินท่ีได้จะ
ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ท้ังในด้านการปฏิบัติงานการ
ให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน อีกท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการจัดทำแนวทาง
มาตราการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบในปงีบประมาณต่อไปด้วย นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังได้รับ
การยอมรับและถูกกำหนดให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนดไว้
ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA จึง
ไม่ได้มีเพียงเฉพาะกิจกรรมการประเมินผการดำเนินงานนด้านคุณรรมและความโปรง่ใสแต่ละหน่ายงานภาครัฐแต่
ยังประกอบด้วยกิจกรรมภายในของแต่ละหน่วยงานในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการปรับปรุง
พัฒนาองค์รให้มีคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานในมิติต่างๆ ตามกรอบการประเมินให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

   การประเมิน ITA มีกระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามหลักการวิจัยประเมินผล (Evaluation 
Research) โดยคำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ เพื่อให้ผลาการประเมินสามารถสะท้อน
สุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริงโดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้ 

   ส่วนท่ี ๑ การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่ายงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) โดยเปิดโอกาให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับท่ีปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสเทียมกันในการแสดง
ความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรของตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๕ 
ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   ตัวขี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 
   ตัวชี้วัดท่ี ๒ การใช้งบประมาณ 
   ตัวชี้วัดที ๓ การใช้อำนาจ 
   ตัวนี้วัดท่ี 2 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
   ตัวชี้วัดท่ี ๕ การแก้โขปัญหาการทุจริต 
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    ส่วนท่ี ๒ การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ในช่วงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยสอบถามการรับรู้ และความคิดเห็นใน ๓ 
ตัวชีว้ัด ได้แก่ 
    ตัวชี้วัดท่ี 6  คุณภาพการดำเนินงาน 
    ตัวชี้วัดท่ี ๗  ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
    ตัวชี้วัดท่ี ๘  การปรับปรุงการทำงาน 
    ส่วนท่ี 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐท่ีเผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะท่ีปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เช่ียวชาญและคนกลาง (third party) เป็นผู้
ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมให้ข้อเสนอแนะตามพลักเกณฑ์การบระเมินท่ีกำหนด แบ่งออกเป็น ๒ ตัวขี่
วัด ได้แก ่
    ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 
    ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การป้องกันการทุจริต 
    การประเมิน ITA บระจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕64 ได้เริ่มกระบวนการประเมินผ่านระบบ ITAS ท่ี
เว็บไซต์ www.chaisatarn.go.th ต้ังแต่วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕'๖๔ และส้ินสุดกระบวนการประเมิน เมื่อวันท่ี ๓1 
กรกฎาคม ๒๕64 ซึ่งแม้ว่าในปีงบประมาณนี้ หน่วยงานภาครัฐจพบกับอุปสรรคในการดำเนินงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 COVID-19) แต่
ละหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนสามารถดำเนินการประเมินตาม
ขั้นตอนท่ีกำหนดได้ครบถ้วนท้ัง 8,300 หน่วยงาน อีกท้ังในปีงบประมาณนี้ ยังมีประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนถึง 1,331,588 
ราย โดยตลอดกระบวนการบระเมิน ITA ท่ีผ่านมา คณะอนุกรรมการกำกับและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 และ
คณะกรรมการประเมินคุณธรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำบีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕64 - 2565 ได้กำกับการดำเนินงานและพิจารณากล่ันกรองข้อมูลผลการประเมิน ITA เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
นั้น ดังนั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี  114/2564 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 
เห็นชอบให้สำนักงาน ป.ป.ช.ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้หน่วยงานภาครัฐท่ี
เข้าร่วมการประเมินและสาธารณชนรับทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้  
ท้ังนี้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA สามารถรับทราบรายละเอียดผลการประเมิน ITA ของตนเองได้
ทางระบบ ITAS ท่ีเว็บไซต์ http://itas.nacc.go.th/ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564  
                
                   (                                 ) 
                                                                       เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.     
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