
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม 
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 

 



 
 

รายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย  ได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการ
ประเมิน  รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนา และยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล 

  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ฉบับนี้ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) 
การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริ ต (6) 
คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล 
และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal)        
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

  เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตานิม ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม  จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานในปีต่อไป    
 
 

สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลตานิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตานิม พบว่า  

มีผลคะแนน 46.49 คะแนน อยู่ในระดับ F ดังนี้ 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

1. การปฏิบัติหน้าท่ี         83.51 จากผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นท่ีต้องปรับปรุง
ในเรื่องของการใช้งบประมาณ บุคลากรยังขาด
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน 

2. การใช้งบประมาณ 69.96 
3. การใช้อำนาจ 73.93 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 70.64 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 77.06 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการดำเนินงาน 63.68 จากผลคะแนน EIT พบว่า มีประเด็นท่ีต้อง

ปรับปรุงในเรื่องคุณภาพการดำเนินงาน การปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต้องเน้นหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน  และระยะเวลาท่ีกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด   

7. การปรับปรุงการทำงาน 71.70 
8. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 78.72 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล 12.89 จากผลคะแนน OIT พบว่า มีประเด็นท่ีต้อง

ปรับปรุงในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ยังไม่ค่อยมีข้อมูลเผยแพร่ให้สาธารณชน
ทราบ และเรื่องการป้องกันการทุจริต ยังไม่มีการ
ประเมิน การจัดการความเส่ียงทุจริต และการ
จัดทำมาตรฐานการส่งเสริมความโปร่งใส 

10. การป้องกันการทุจริต 0.00 



 
 

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
จากการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2565 เพื่อกำหนดมาตรการในการ

ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การติดตามผล 
1. จ ัดทำข ้อตกลงหร ือประกาศให้
บ ุคลากรทราบถึงนโยบายการไม ่นำ
ทร ัพย ์ส ินของหน ่วยงานไปใช ้ เป็น
ประโยชน์ส่วนตัว 
 
 

1. จัดทำคู ่มือการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบ 

1. สำนักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 

ม.ค.2565 - มี.ค.2565 - รายงานผลการดำเนินการใน
การประชุมองค์กร ประจำเดือน 
เมษายน 2565 

2. การปร ับปร ุ งระบบการทำงาน  
การปฏิบัต ิงานให้บร ิการเป็นไปตาม
ข ั ้นตอนท ี ่ กำหนดและ เป ็นไ ปตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด 
 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลตานิมควรให้
ความสำค ัญก ับพ ัฒนาให ้ เจ ้ าหน ้าท่ี
ปฏิบัติงานการให้บริการแก่ผู ้ติดต่อด้วย
ความโปร ่งใสเป็นไปตามขั ้นตอนและ
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

1. สำนักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 

ม.ค.2565 - มี.ค.2565 - รายงานผลการดำเนินการใน
การประชุมองค์กร ประจำเดือน 
เมษายน 2565 

3. กำหนดผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ 

1. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ส่งข้อมูล
ในความรับผิดชอบนำไปลงในเว็บไซต์  
พร ้อมทั ้ งแก ้ ไข และตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วน 

1. สำนักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 

ม.ค.2565 - มี.ค.2565 - รายงานผลการดำเนินการใน
การประชุมองค์กร ประจำเดือน 
เมษายน 2565 

 



 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การติดตามผล 
4. ผู้บริหารแสดงนโยบายไม่รับของขวัญ
หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

1. จัดทำประกาศ เรื ่องนโยบายไม่รับ
ของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี (No Gift Policy) 

1. สำนักปลัด 
 

ม.ค.2565 - มี.ค.2565 - รายงานผลการดำเนินการใน
การประชุมองค์กร ประจำเดือน 
เมษายน 2565 

5. หน่วยงานต้องใช้ช่องทางออนไลน์
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ผ่านทาง Website 
http://www.tanim.go.th/ , 
Facebook  ฯลฯ 

1. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ
ราชการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วน
ร ่วมในการปร ับปร ุงการดำเน ินงาน 
การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหนี้ที่รวมไปถึง
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 

ม.ค.2565 - มี.ค.2565 - รายงานผลการดำเนินการใน
การประชุมองค์กร ประจำทุก
เดือน 

6. E-service เป็นงานบริการท่ีอำนวย
ความสะดวกให้กับประชาชน 

1. จัดทำ E-service ที่เป็นงานบริการท่ี
ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
โดยไม่ต้องมาติดต่อที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตานิม 

1. สำนักปลัด ม.ค.2565 - มี.ค.2565 - รายงานผลการดำเนินการใน
การประชุมองค์กร ประจำทุก
เดือน 

7. การนำเสนอ URL ท่ีเช่ือมโยง social 
network จากเว็บไซต์ของอบต. 

1. ตรวจสอบ URL ที่เชื ่อมโยงไปหน้า 
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบล 
ตานิม จากหน้าเว ็บไซต์ ให้สามารถ
เช่ือมโยงได้ 

1. สำนักปลัด ม.ค.2565 - มี.ค.2565 - รายงานผลการดำเนินการใน
การประชุมองค์กร ประจำเดือน 
เมษายน 2565 

 
  

http://www.tanim.go.th/


 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การติดตามผล 
8. กำหนดแนวทางการปฏิบัติการจัด
เรื่องการร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 

1. จัดทำคู ่มือการปฏิบัติงานเรื ่องการ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ี สำหรับเป็นแนวทางให้กับ
บ ุคคลทั ่วไปสามารถร ้อง เร ียนมายั ง
หน่วยงานได้โดยตรง 
2. มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตหลากหลายช่องทาง  
3. จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนเรื่อง 

1. สำนักปลัด 
 

ม.ค.2565 - มี.ค.2565 - รายงานผลการดำเนินการใน
การประชุมองค์กร ประจำทุก
เดือน 

9. การดำเนินการเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจร ิต ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตานิม 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
เพื ่อเป็นแนวทางในการขับเคลื ่อนการ
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
2. ดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตผ่านระบบ e-planNACC 
3. จัดทำรายงานการกำกับติดตามผลทุก 
6 และ 12 เดือน 

1. สำนักปลัด 
 

ม.ค.2565 - มี.ค.2565 - รายงานผลการดำเนินการใน
การประชุมองค์กร ประจำทุก
เดือน 

10. เผยแพร่ข้อมูลมาตรการส่งเสริม
ค ุณธรรมและความโปร ่ ง ใสภายใน
หน่วยงาน 

1. กำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการส่งเสริม
ค ุณธรรมและความ โปร ่ ง ใ สภ าย ใน
หน่วยงาน 
2. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (ITA)  

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 

ม.ค.2565 - มี.ค.2565 - รายงานผลการดำเนินการใน
การประชุมองค์กร ประเดือน
เมษายน  

 


