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องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ 

อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร ่

 

 

       ตุลาคม  ๒๕๖5 

 



รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565 

  
องค์ประกอบด้านข้อมูล 
 - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่าง เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดย
เร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน เป็นต้น 
 - มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตาม
ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น ในส่วนที่ 1 IIT การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ได้กำหนดขั้นตอนและแนวทางการยืมทรัพย์สินของทางราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการ
กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการยืม-คืน ทรัพย์สินของราชการ เป็นต้น 

 

การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบล
ร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ร่องกาศในภาพรวมมีระดับคะแนน 97.36 จัดอยู่ในระดับ AA 

2. ผลการประเมินแบ่งตามตังชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยตามลำดับ ดังนี้ 
2.1   ตัวชี้วัดที่ 9    การเปิดเผยข้อมูล   มีระดับคะแนน  100 
2.2   ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต  มีระดับคะแนน  100 
2.3   ตัวชี้วัดที่ 7    ประสิทธิภาพการสื่อสาร  มีระดับคะแนน  98.47 
2.4   ตัวชี้วัดที่ 8    การปรับปรุงการทำงาน  มีระดับคะแนน  97.90 



2.5   ตัวชี้วัดที่ 1    การปฏิบัติหน้าที่   มีระดับคะแนน  96.46 
2.6   ตัวชี้วัดที่ 6    คุณภาพการดำเนินงาน  มีระดับคะแนน  96.45 
2.7   ตัวชี้วัดที่ 3    การใช้อำนาจ     มีระดับคะแนน  94.99 
2.8   ตัวชี้วัดที่ 5    การแก้ไขปัญหาการทุจริต  มีระดับคะแนน  93.41 
2.9   ตัวชี้วัดที่ 2    การใช้งบประมาณ  มีระดับคะแนน  91.64 
2.10 ตัวชี้วัดที่ 4    การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีระดับคะแนน  91.46 

 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๖5 ผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ มีคะแนนการประเมิน อยู่ที่ 97.36 คะแนน อยู่ใน
ระดับ AA  เปรียบเทียบปีที่ผ่านมา +16.42  เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ผ่าน   

จากผลคะแนนการประเมินหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จาก ๓ ส่วน เมื่อนำมาวิเคราะห์
แล้ว  พบว่า  ส่วนที่ 1 (IIT)  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  มีคะแนนต่ำสุดโดยมีคะแนนเกณฑ์การประเมินที่วัดได้ 
91.46%  จึงเห็นควรนำเรื่องดังกล่าวมาเป็นประเด็นในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 

 



 

 จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่นการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 
๒๕๖5 ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ ๘๐ จะต้องมีผลคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ภายในปี ๒๕๖5 
พบว่าผลคะแนนการประเมินหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จาก ๓ ส่วนคือ 
 ส่วนที่ ๑ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เกณฑ์การประเมินที่วัดได้ 93.59% 
 ส่วนที่ ๒ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เกณฑ์การประเมินที่วัดได้ 97.60% 
 ส่วนที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (OIT) เกณฑ์การประเมินที่วัดได้ 100%  
 
 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข โดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประจำปี
งบประมาณ  2565 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน พิจารณาจากตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุด แยก
ตามเครื่องมือการประเมิน 3 แบบ ดังนี้  
  

ส่วนที่ 1 การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีระดับคะแนน 91.46 
 ประเด็นการพัฒนาให้ดีขึ้น  
 การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแล
และติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 
 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข 
 ตัวชี้วัดที่ 9 การใช้งบประมาณ  มีระดับคะแนน 91.64 
 ประเด็นการพัฒนาให้ดีขึ้น  
 การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ
รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ 



 
 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีระดับคะแนน 93.41 
 ประเด็นการพัฒนาให้ดีขึ้น  
 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะ
และพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 
 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ  มีระดับคะแนน 94.99 
 ประเด็นการพัฒนาให้ดีขึ้น  
 การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตําแหน่งงาน (job description) 
และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
 

 ส่วนที่ 2 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข 
 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  มีระดับคะแนน 96.45 
 ประเด็นการพัฒนาให้ดีขึ้น  
  คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและ
ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูมทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
  
 

 ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของ
หน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีระดับคะแนน 100  
 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข 
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  มีระดับคะแนน 100 (ไม่มีข้อบกพร่อง) 
 ประเด็นการพัฒนาให้ดีขึ้น  
 การเปิดเผยข้อมูล พัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข 
 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  มีระดับคะแนน 100 (ไม่มีข้อบกพร่อง) 
 ประเด็นการพัฒนาให้ดีขึ้น  
 การป้องกันการทุจริต พัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 



 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

 จากการประชุมพนักงานประจำเดือน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณา
เพ่ือกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การติดตาม 
1.ด้านการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
 
 
 
 
2.ด้านการใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 จัดทำคู่มือการใช้
ทรัพย์สินทางราชการ 
2 จัดทำแบบฟอร์ม 
ใบยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
 
 
1.ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณ แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ และ
กระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตลอดจน
การทำรายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงาน ผ่าน
ทางเครือข่ายออนไลน์ 
หรือ ประชาสัมพันธ์ 
ณ ที่ทำการอบต. เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
วารสารรายงานผล
การปฏิบัติงานตาม
นโยบายการบริหาร
และแผนพัฒนาตำบล
ร่องกาศ ให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
2.นำเทคโนโลยีมาใช้
ในการสื่อสารเพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการสื่อสารที่
เข้าถึงประชาชน 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 
 
 
 
 
 

 
ต.ค. 65 - ก.ย. 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานผู้ให้ยืมเป็นผู้จัดทำ
รายงานการยืม ส่งกองคลัง
ทราบในทุกรายไตรมาส 
รายงานผลการดำเนินงานใน
การประชุมพนักงาน
ประจำเดือนต่อผู้บริหาร 
 
รายงานผลการดำเนินงานผ่าน
เว็บไซต์ 
https://www.rongkat.go.th 
รายงานผลการดำเนินงานใน
การประชุมสภาองค์บริหาร
ส่วนตำบล  ประชุมพนักงาน
ประจำเดือนต่อผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rongkat.go.th/


 
3.ด้านการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

 
1.จัดทำแนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการทุจริต เช่น  
-จัดประชุมประชาคม
แผนพัฒนา ให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตำบลร่อง
กาศ 
-จัดทำช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
-จัดทำประกาศ
เจตนารมณ์นโยบาย 
No Gift Policy  
-จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
องค์กรคุณธรรม 
ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต ของหน่วยงาน 
-จัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสองค์การ
บริหารส่วนตำบลร่อง
กาศ (พ.ศ. 2566 – 
2570) 
2.ปรับปรุงเว็บไซต์
และอัพเดทข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 
 

 
สำนักปลัด 

 
ต.ค. 65 - ก.ย. 66 

 

 
รายงานผลการดำเนินงานผ่าน
เว็บไซต์ 
https://www.rongkat.go.th 
 
รายงานผลการดำเนินงานผ่าน
เว็บไซต์ในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
รายงานผลการดำเนินงานใน
การประชุมพนักงาน
ประจำเดือนต่อผู้บริหาร 
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