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เปนปที่ 4 ที่ไดปรับเขาสูการประเมินในรูปแบบออนไลน ซึ่งการประเมิน ITA ในรูปแบบปจจุบันไดสงผลให
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1. ความเปนมา 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ถือเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเปน
เครื่องมือในเชิงบวกที่มุ งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสรางสรรคมากกวามุงจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือ
ตรวจสุขภาพองคกรประจำป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานภาครัฐทั่วประเทศไดรับทราบถึงสถานะและ
ปญหาการดำเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร ผลการประเมินที่ไดจะชวยใหหนวยงานภาครัฐ
สามารถนำไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การใหบริการสามารถอำนวย
ความสะดวก และตอบสนองตอประชาชนไดดียิ ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเปนเครื่องมือในการ
ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไมไดเปนเพียงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน การปองกัน
การทุจริตในองคกรและการเปดเผยขอมูลภาครัฐ แตยังเปนการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการประชาชน เพื่อใหทราบถึงชองวางของความไมเปนธรรมและความดอยประสิทธิภาพ สำหรับนำไป
จัดทำแนวทางมาตรการตาง ๆ ในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยตอไป 
 การประเมิน ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นับปที่ 9 ของการดำเนินการที่ผานมา และเปนปท่ี 
4 ที่ไดปรับเขาสูการประเมินในรูปแบบออนไลน โดยการพัฒนารวมกันกับคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในการออกแบบและพัฒนาเครื ่องมือการประเมินใหมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น ประกอบกับ
สำนักงาน ป.ป.ช. ไดออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS)
ซึ่งนำมาใชเปนศูนยกลางในการดำเนินการประเมินไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประเมิน ITA ในรูปแบบ
ปจจุบันไดสงผลใหหนวยงานภาครัฐไดเกิดความตระหนักในการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานใหมี
คุณธรรมและใหความสำคัญกับความโปรงใสขององคกรของรัฐเปนอยางมากและครอบคลุมหนวยงานภาครัฐไป
ทั่วประเทศ ซึ่งจะเห็นไดวาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนตนมานั้นไดเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ของหนวยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งความตื่นตัวและหันมาใหความสนใจตอการ
พัฒนาแฟลตฟอรมอีเล็กทรอนิกสของตนเองใหทันสมัยและนาสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือสงผลใหหนวยงานมีการ
จัดการขอมูลขาวสารอยางเปนระบบระเบียบและเตรียมความพรอมในการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะใหได
รับทราบและสงเสริมใหเกิดการตรวจสอบอีกดวย 
 ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนการทำงานรวมกันของ
หนวยงานรวมกำกับติดตามทั้ง 5 หนวยงาน ไดแก สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหนวยงานภาครัฐ จำนวน 8,300 แหงทั่วประเทศ เขารวมการประเมินซึ่งครอบคลุม
หนวยงานภาครัฐทั้งในฝายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองคกรอิสระ กลาวไดวาเปนการประเมินดานธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศไทยในปจจุบัน 
 

กรอบแนวทางการประเมิน 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงาน
ที่เชื ่อมโยงและตอเนื ่องจากการประเมินในปที่ผานมา อีกทั้งยังคำนึงถึงการเก็บขอมูลอยางรอบดานและ
หลากหลายมิติ การกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เปนไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพ่ือให 
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ผลการประเมินสามารถสะทอนสุขภาวะขององคกรในดานคุณธรรมและความโปรงใสไดอยางแทจริง โดยมีการ
เก็บขอมูลจาก 3 สวน ดังนี ้
 สวนที่ 1 การเก็บขอมูลจากบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) โดยเปดโอกาสใหบุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไมนอยกวา 1 ปไดมีโอกาสสะทอน
และแสดงความคิดเห็นตอคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรูและความคิดเห็น
ใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ 
  ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ 
  ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต 
 สวนที ่ 2 การเก็บขอมูลจากผู ร ับบริการหรือผู ติดตอหนวยงานภาครัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) โดยเปดโอกาสใหผ ู ร ับบร ิการหรือผ ู ต ิดต อหนวยงานภาคร ัฐในชวง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดมีโอกาสสะทอนและแสดงความคิดเห็นตอการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐโดย
สอบถามการรับรูและความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก 
  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 สวนที่ 3 การเปดเผยขอมูลทางเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เปนการตรวจสอบระดับการเปดเผยขอมูลของหนวยงานภาครัฐที ่เผยแพรไวทางหนา
เว็บไซตหลักของหนวยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผูเชี่ยวชาญและคนกลาง (third party) 
เปนผูตรวจสอบขอมูลและใหคะแนน พรอมขอเสนอแนะตามหลักเกณฑการประเมินที่กำหนด แบงออกเปน 2
ตัวชี้วัด ไดแก 
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
  ตัวชี้วัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
  ตัวชี้วัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน 
  ตัวชี้วัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
  ตัวชี้วัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ตัวชี้วัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 
  ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
  ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 
  ตัวชี้วัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 
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2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร
ประจำป 2564 
  2.1 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจำป พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มีคาคะแนน 
เทากับ 94.15 คะแนน สูงกวาคาเปาหมายที ่กำหนดเกณฑไวคือ 85 คะแนน อยู ในระดับ A ดังนั ้นใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร จึงไดวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปที่ผานมา มาพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนินงาน เพ่ือยกระดับคะแนนของหนวยงานตอไป 
 

 
ภาพที่ 1 สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 2.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงาน จำแนกตามเครื่องมือที่ใชในการ
ประเมิน พบวา คะแนนจากแบบวัดการรับรูผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) เทากับรอยละ 85.46 คะแนนจากแบบ
วัดการรับรู ผู มีสวนไดเสียภายนอก (EIT) เทากับรอยละ 97.69 คะแนนจากแบบตรวจการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (OIT) เทากับรอยละ 98.00  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการด ำเนินงาน จำแนกตามเครื่องมือท่ีใช
ในการประเมิน 
 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงาน จำแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
คานำ้หนัก  
(รอยละ) 

เครื่องมือ 
ประเมิน 

คะแนนที่ได 
คะแนนหลัง ถวง

นำ้หนัก 
๑ การปฏิบัติหนาที่ 

๓๐ IIT 

90.85 

๘๐.๐๓ 
๒ การใชงบประมาณ  82.02 
๓ การใชอำนาจ  86.86 
๔ การใชทรัพยสินทางราชการ  82.77 
๕ การแกไขปญหาการทุจริต  84.78 
๖ คุณภาพการดำเนินงาน  

๓๐ EIT 
99.23 

๗๙.๕๖ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร  97.70 
๘ การปรับปรุงการทำงาน  96.14 
๙ การเปดเผยขอมูล  

๔๐ OIT 
96.00 

98.๐๐ 
๑๐ การปองกันการทุจริต  100.00 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
จำแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด 
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3. การวิเคราะหขอมูลจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสกลนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จำแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด ซึ่งพบวา  
 ๓.๑ ตัวชี้วัดท่ีเปนจุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ ๘๕) จำนวน 7 ตัวชี้วัด ดังนี ้
 1. ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ โดยไดคะแนนรวมเทากับรอยละ 90.85 เปนคะแนนที่ประเมิน
การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงาน หรือดำเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน รวมไปถึงพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่น ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหนวยงาน 
  จากผลคะแนนแสดงใหเห็นวา บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ไมมีพฤติกรรม
ในการเรียกรับ หรือใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นๆ ทั้งที่แลกกับการปฏิบัติหนาที่ และชวงเทศกาลหรือ
วาระสำคัญตาง ๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี มีการปฏิบัติงานอยางโปรงใสและเปนไปตามขั้นตอนที่กำหนด 
แตอยางไรก็ดี หนวยงานควรใหความสำคัญมากข้ึน เรื่องการปฏิบัติงาน/การใหบริการแกผูมาติดตอทั่วไปกับผูมา
ติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน 
 

 2. ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ โดยไดคะแนนรวมเทากับรอยละ 86.86 เปนคะแนนที่ประเมินการ
รับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอำนาจของผูบังคับบัญชา ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการมอบหมายงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื ่อใหสิทธิประโยชนตาง ๆ รวมไปถึงกระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผูมีอำนาจ การซื้อขายตำแหนง หรือการเอื้อผลประโยชนใหกลุม
หรือพวกพอง 
  จากผลคะแนนแสดงใหเห็นวา บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร สวนใหญมี
ความเชื่อมั่นวาผูบังคับบัญชาไมมีการสั่งการใหทำในสิ่งที่ไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต หรือการสั่งการ
ทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา รวมไปถึงการคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชนตางๆ เปนไปอยางเปน
ธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 

 3. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยไดคะแนนรวมเทากับรอยละ 99.23 เปนคะแนนที่
ประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการคุณภาพการดำเนินงาน 
ในประเด็นที่เกี ่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ี
กำหนดไว และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ โดยตองคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ
สวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอ้ือประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 
  จากผลคะแนนแสดงใหเห็นวา ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน   
มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร วายึดตามมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานและใหบริการอยางเทาเทียมกัน มีการใหขอมูลแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา    
ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล และไมพบวามีการเรียกรับสินบน แตอยางไรก็ดีควรมีการทำความเขาใจเกี ่ยวกับ
ขั้นตอนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่อยางสม่ำเสมอ เพ่ือรักษาคุณภาพการดำเนินงาน 
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 4. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยไดคะแนนรวมเทากับรอยละ 97.70 เปนคะแนนที่
ประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชน และสามารถสงคำติชม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานและการใหบริการ นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับการจัดใหมี
ชองทางใหผูมาติดตอสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย  
  จากผลคะแนนแสดงใหเห็นวา องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มีการเผยแพรขอมูลตางๆ 
และผลการดำเนินงานของหนวยงานตองเขาถึงงาย ไมซับซอน มีหลากหลายชองทาง และขอมูลตองครบถวน
และเปนปจจุบัน รวมไปถึงจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่อีกดวย อยางไรก็ตาม
ควรมีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
    

 5. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยไดคะแนนรวมเทากับรอยละ 96.14 เปนคะแนนที่
ประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการ
ทำงานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งข้ึน  
   จากผลคะแนนแสดงใหเห็นวา ผูมารับบริการ ผู มาติดตอราชการ หรือผูมีสวนไดเสียของ
หนวยงานมีการดำเนินงาน การใหบริการ ใหมีความโปรงใส จัดใหมีการบริการเชิงรุก และชุดบริการเคลื่อนที่
ใหบริการนอกสถานที่ หรือชวงนอกวันและเวลาราชการ เชน การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ มีเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนาการปฏิบัติงานใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชน ใหบริการชำระ
ภาษีผานอินเตอรเน็ต การแจงเรื่องรองเรียนรองทุกขผานระบบออนไลน  
 

 6. ตัวชี้วัดที ่9 การเปดเผยขอมูล โดยไดคะแนนรวมเทากับรอยละ 96.14 เปนคะแนนที่ประเมิน
การเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชน
ไดรับทราบ ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสใน การบริหารงานและการดำเนินงาน
ของหนวยงาน 
   จากผลคะแนนแสดงใหเห็นวา องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ไดจัดใหมีช องทางที่
ผูรับบริการ สามารถขอรับบริการตามอำนาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงานผานทางเว็บไซตของหนวยงาน (E-
Service) รวมไปถึงเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงานเพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงาน
ใหสาธารณชนทราบ ซึ่งการเผยแพรขอมูลดังกลาวแสดงถึงความโปรงใสใน การบริหารงานและการดำเนินงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
 

 7. ตัวชี้วัดที ่ 10 การปองกันการทุจริต โดยไดคะแนนรวมเทากับรอยละ 100 เปนคะแนนที่
ประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการดำเนินการตาง ๆ ของ
หนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ 
  จากผลคะแนนแสดงใหเห็นวา องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มีการดำเนินการเพื่อ
ปองกันการทุจริต รวมไปถึงการแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต 
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต มีกำหนดมาตรการภายในเพื่อปองกันการ
ทุจริต ไดแก มาตรการการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มาตรการ
สรางการมีสวนรวมของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ มาตรการ
สงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางมาตรการจัดการเรื่องรองเรียน มาตรการการปองกันการรับสินบนของ 
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สวนราชการ มาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและบุคลากรของสวน
ราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร และมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตาม
คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบการใชดุลพินิจ 
 

 ๓.2 ตัวชี้วัดที่เปนจุดออน/ขอบกพรอง ที่ตองไดรับการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนนอย
กวารอยละ ๘๕) จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี ้
 1. ตัวชี้วัดที ่2 การใชงบประมาณ โดยไดคะแนนรวมเทากับรอยละ 82.02 เปนคะแนนที่ประเมิน
การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับการใชจายเงินงบประมาณ นอกจากนี้ ยังใหความสำคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 
  จากผลคะแนนแสดงใหเห็นวา บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร เห็นวา
หนวยงานมีการใชจายงบประมาณเปนไปอยางคุมคา ไมมีการใชงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัวมีการเบิก
จายเงินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุโปรงใสตรวจสอบได 
และไมมีการเอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง แตทั้งนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ตอง
สรางการรับรูแผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงานใหบุคลากรทราบอยางทั่วถึง และเปดโอกาสให
บุคลากรเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงาน 
 

 2. ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนรวมเทากับรอยและ 82.77 เปนคะแนนท่ี
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ ในประเด็นที ่เกี ่ยวของกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือนำไปใหผูอ่ืน 
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการ
ใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 
  จากผลคะแนนแสดงใหเห็นวา เห็นวาบุคลากรในหนวยงานไมมีการนำเอาทรัพยสินของราชการ
ไปเปนของสวนตัวหรือนำทรัพยสินของราชการไปใหบุคลากรภายนอกไปใชโดยไมมีการขออนุญาต และการขอ
ยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงานมีการขออนุญาตอยางถูกตอง แตทั้งนี ้ องคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร ควรมีทางแนวปฏิบัติของหนวยงานเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการ และอำนวยความสะดวกใน
ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน 
 

 3. ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต โดยไดคะแนนรวมเทากับรอยละ 84.78 เปนคะแนนที่
ประเมินนการรับรู ของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการใหความสำคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง นอกจากนี้ หนวยงาน
จะตองมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝาย
ตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริต 
  จากผลคะแนนแสดงใหเห็นวา บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มีความเชื่อมั่นวา
ผูบริหารหนวยงานใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและหนวยงานมีการทบทวนมาตรการปองกันการ
ทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ และมีการจัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดานการตอตานการทุจริต แตทั้งนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ควรมี
แนวทางเพื่อสรางความมั่นใจในความปลอดภัยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากบุคลากรรองเรียนการทุจริตที่
เกิดขึ้นในหนวยงาน และสรางการรับรูเก่ียวกับการดำเนินการดานการตอตานการทุจริตในหนวยงาน 
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4. ขอเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำป 2564 จากสำนักนักงาน ป.ป.ช.  
 

 4.1 แบบวัดการร ับร ู ของผู ม ีส วนไดส วนเส ียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT)  ไดคะแนนเทากับรอยละ 85.46 อยูในระดับ A จากลำดับคะแนนพบวา ตัวชี้วัดที่ 2 การ
ใชงบประมาณ มีคาคะแนนนอยที่สุดในกลุมเครื่องมือ ซึ่งมีขอเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปตอไป คือ ใน
กระบวนการการใชจายงบประมาณ ควรมีการเปดเผยขอมูลการบริหารจัดการงบประมาณดวยความโปรงใส ใช
จายงบประมาณอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค ไมเอื้อประโยชนแกตนหรือพวกพอง และเปดโอกาสให
บุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณได  
 

 4.2 แบบวัดการร ับรูของผู ม ีส วนได  ส วนเส ียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ 97.69 อยูในระดับ AA จากลำดับคะแนนพบวา ตัวชี้วัดที่ 8 การ
ปรับปรุงระบบการทำงาน มีคาคะแนนนอยที่สุดในกลุมเครื่องมือ ซึ่งมีขอเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปตอไป
คือ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ใหมีกระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ ่งขึ้น นำ
เทคโนโลยีมาใช สรางความพึงพอใจใหผูรับบริการ มีการเปดโอกาสใหผูบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวม
ในการปรับปรุงดำเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับความตองการดวยและใหความสำคญักับความโปรงใส  
 

 3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
: OIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ 98.00 อยูในระดับ AA ซึ่งผลการดำเนินงานของหนวยงานในภาพรวมถือวา 
ผานเกณฑ ควรรักษามาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีไวในปตอไป 
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5. ประเด็นที่ตองพัฒนาเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  
 จากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ปรากฏวามีประเด็นที่สำคัญท่ีจะเปนตองไดรับการดำเนินการ
แกไขและพัฒนา ดังตอไปนี้ 
 

 5.1 ประเด็นที่ควรพัฒนาที่ 1 ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ  
 องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ควรจัดใหมีการเปดเผยขอมูล สรางการรับรูแผนการใชจาย

งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและ
พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสม่ำเสมอ  

 

 5.2 ประเด็นที่ควรพัฒนาที่ 2 ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ควรมีทางแนวปฏิบัติของหนวยงานเก่ียวกับการใชทรัพยสินของ

ราชการ และอำนวยความสะดวกในขั ้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงานใน
หนวยงาน สรางระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอยางเครงครดั  

 

 5.3 ประเด็นที่ควรพัฒนาที่ 3 ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 
  มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชนสูงสุดของสวนรวม มีจิตสาธารณะและพรอม
ใหบริการประชาชนอยางเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการปองกันและมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหนวยงานไดโดยงายและสะดวก 
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6. มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม/ 
รายงานผล 

1. จัดใหมีการเปดเผยขอมูล 
สร างการรับรู แผนการใช
จ ายงบประมาณ แผนการ
จัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา
พัสดุ รวมถึงกระบวนการ
เบ ิกจ ายงบประมาณโดย
เปดเผยและพรอมรับการ
ตรวจสอบจากทุกภาคสวน 
ตลอดจนการจัดทำรายงาน
ผลการใชจ ายงบประมาณ
อยางสม่ำเสมอ  

เผยแพร ประชาส ัมพันธ ข อมูล
เก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณ
ประจำป  และรายงานผลการ    
ใช  จ  ายงบประมาณประจำป    
ผานชองทางตางๆ  

กองยุทธศาสตรฯ 
และกองพัสดุฯ 

1. รายงานผลรอบ 6 
เดือน 
2. รายงานผลรอบ 12 
เดือน 
โดยสำนักปล ัดฯเปน   
ผ ู กำกับติดตาม และ
จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการตามมาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและ
ความโปร งใสในการ
ดำเนินงานขององคการ
บร ิหารส  วนจ ั งหวัด
สกลนคร 

2. จัดใหมีทางแนวปฏิบัติ
ของหนวยงานเกี่ยวกับการ
ใช ทร ัพย ส ินของราชการ 
และอำนวยความสะดวกใน
ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือ
ยืมทรัพยสินของราชการไป
ใชปฏิบัติงานในหนวยงาน  

สรางระบบการกำกับด ูแลและ
ต ิดตามตรวจสอบการย ืม-คืน 
และการลงโทษอยางเครงครดั 

สำนักปลัดฯ 

3. มุงเสริมสรางวัฒนธรรม
การทำงานเพื ่อประโยชน
ส ูงส ุดของส วนรวม ม ีจิต
ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ พ ร  อ ม
ใหบร ิการประชาชนอยาง
เต็มกำลังความสามารถ  

จัดทำมาตรการการปองกันและมี
ระบบการต ิดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจน
และเปดเผย เผยแพรประชาสัมพันธ
การดำเนินการแกไขปญหาทุจริต
ในหนวยงาน 

สำนักปลัดฯ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
บันทึกขอความ 

 

สวนราชการ  สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวดั  ฝายบริหารงานทั่วไป   โทร ๐ ๔๒๗๓ ๒๑๕๐                  .                     
ที ่ สน ๕๑๐๐๑.1/   -                                      วนัที่    21   ธันวาคม  2564                          .    

เรื่อง รายงานผลการวิ เคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร ประจำป พ.ศ.2564                                                                                         .                     

                             

เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
                                

ตามที่ องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ไดเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และสำนักงาน 
ป.ป.ช ไดดำเนินการประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลวนั้น 

 

ขอเท็จจริง  

  ดังนั้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร จึงไดวิเคราะหผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปที่ผานมา เพื่อพิจารณาหา
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อยกระดับคะแนนของหนวยงานตอไป ซึ่งสำนักปลัดฯ    
ไดดำเนินการวิเคราะหผลการประเมินดังกลาวเรียบรอยแลว ปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี ้

 

ขอเสนอ/พิจารณา    
เพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร      

และยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงขออนุมัตินำสื่อประชาสัมพันธดังกลาว  
ลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 

   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพรอมนี้ 
 

 
        (นางสาวปรียา  เถาวชาล)ี 
       หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“อยูสกล รกัสกล ทำเพื่อสกลนคร” 



    บันทึกขอความ 
สวนราชการ องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  โทร.0 4271 7098 .                                          

ที ่ สน ๕๑๐๐๑.1/                                          วันท่ี             ธันวาคม   2564                       .                          

เรื่อง ขอสงรายงานผลการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

 ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององคการบริหารสวนจ ังหว ัดสกลนคร 
 ประจำป พ.ศ.2564 เพื่อประชาสัมพันธในเว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร                      .                

เรียน ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
 

 พรอมนี้ สำนักปลัดฯ ขอสงรายงานผลการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร ประจำป พ.ศ.2564 เพื่อใหกองยุทธศาสตรและงบประมาณ ประชาสัมพันธใน
เว็บไซตขององคการบรหิารสวนจังหวัดสกลนคร  

   

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“อยูสกล รกัสกล ทำเพื่อสกลนคร” 


