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1. สรุปผลการประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   ส ำนักประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ได้ประกำศผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โดยในภำพรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ได้คะแนน 64.44 อยู่ในล ำดับที่ 52 ของประเทศ อยู่ในระดับ D ลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 3.17 
คะแนน ซึ่งหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินฯ ประกอบด้วย จังหวัดอุตรดิตถ์ จ ำนวน 1 แห่ง และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ ำนวน 80 แห่ง รวม 81 แห่ง มีหน่วยงำนที่ผ่ำนกำรประเมิน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 2 
แห่ง คือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำไคร้ อ ำเภอน  ำปำด และเทศบำลต ำบลบ้ำนโคก อ ำเภอบ้ำนโคก โดยแบ่ง
ระดับผลกำรประเมิน ITA ของหน่วยงำนภำครัฐในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดังนี  
   - ระดับ  A  จ ำนวน      2  แห่ง 
   - ระดับ  B  จ ำนวน    11  แห่ง 
   - ระดับ  C  จ ำนวน    23  แห่ง 
   - ระดับ  D  จ ำนวน    29  แห่ง 
   - ระดับ  E  จ ำนวน   12  แห่ง 
   - ระดับ F จ ำนวน     4 แห่ง 
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คะแนน จังหวัดอุตรดิตถ์        64.44 คะแนน 
ระดับผลการประเมิน   D 
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1) ผลคะแนน ITA จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ล ำดับ หน่วยงำน อ ำเภอ ระดับ ผลคะแนน ITA 

ปี งปม. 2562 
 ผลคะแนน ITA 
ปี งปม. 2563 

คะแนน 
เพ่ิม/ลด 

1 จังหวัดอุตรดิตถ์  B 90.23 75.27 - 14.96 
 
 
2) ผลคะแนน ITA อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

ล ำดับ หน่วยงำน อ ำเภอ ระดับ ผลคะแนน ITA 
ปี งปม. 2562 

 ผลคะแนน ITA 
ปี งปม. 2563 

คะแนน 
เพ่ิม/ลด 

1 เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ B 89.51 83.81 - 5.70 
2 อบต.บ้ำนด่ำน เมืองอุตรดิตถ์ D 88.15 58.53 - 29.62 
3 เทศบำลต ำบลบ้ำนด่ำนนำขำม เมืองอุตรดิตถ์ B 84.88 76.57 - 8.31 
4 เทศบำลต ำบลท่ำเสำ เมืองอุตรดิตถ์ C 81.48 74.67 - 6.81 
5 เทศบำลต ำบลบ้ำนเกำะ เมืองอุตรดิตถ์ D 80.97 59.41 - 21.56 
6 อบต.วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ C 76.98 69.36 - 7.62 
7 เทศบำลต ำบลวังกะพี  เมืองอุตรดิตถ์ D 76.75 64.59 - 12.16 
8 เทศบำลต ำบลงิ วงำม เมืองอุตรดิตถ์ D 76.18 60.53 - 15.65 
9 อบต.บ้ำนด่ำนนำขำม เมืองอุตรดิตถ์ C 69.76 70.31 + 0.55 
10 อบต.แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ D 68.42 59.09 - 9.33 
11 อบต.ถ  ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์ C 67.66 66.68 - 0.98 
12 อบต.หำดงิ ว เมืองอุตรดิตถ์ D 61.02 63.67 + 2.65 
13 อบจ.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ C 58.92 70.73 + 11.81 
14 เทศบำลต ำบลน  ำริด เมืองอุตรดิตถ์ B 54.75 79.48 + 24.73 
15 เทศบำลต ำบลคุ้งตะเภำ เมืองอุตรดิตถ์ D 50.63 55.43 - 4.80 
16 เทศบำลต ำบลป่ำเซ่ำ เมืองอุตรดิตถ์ D 49.11 61.39 + 12.28 
17 เทศบำลต ำบลหำดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ E 48.39 52.15 + 3.76 
18 เทศบำลต ำบลผำจุก เมืองอุตรดิตถ์ D 48.25 58.75 + 10.50 
19 อบต.ขุนฝำง เมืองอุตรดิตถ์ F 40.38 47.01 + 6.63 
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3) ผลคะแนน ITA อ าเภอลับแล 
ล ำดับ หน่วยงำน อ ำเภอ ระดับ ผลคะแนน ITA 

ปี งปม. 2562 
 ผลคะแนน ITA 
ปี งปม. 2563 

คะแนน 
เพ่ิม/ลด 

1 เทศบำลต ำบลพระเสด็จ ลับแล B 90.48 81.34 - 9.14 
2 อบต.ชัยจุมพล ลับแล B 87.01 80.82 - 6.19 
3 อบต.นำนกกก ลับแล D 73.81 60.89 - 12.92 
4 อบต.ไผ่ล้อม ลับแล D 69.88 60.02 - 9.86 
5 เทศบำลต ำบลหัวดง ลับแล D 67.89 57.32 - 10.57 
6 อบต.ฝำยหลวง ลับแล E 64.15 53.14 - 11.01 
7 อบต.ด่ำนแม่ค ำมัน ลับแล E 59.63 54.72 - 4.91 
8 เทศบำลต ำบลทุ่งยั ง ลับแล D 56.86 60.25 + 3.39 
9 เทศบำลต ำบลศรีพนมมำศ ลับแล C 52.36 70.41 + 18.05 
10 อบต.แม่พูล ลับแล E 51.32 51.00 - 0.32 

 
 
 

4) ผลคะแนน ITA อ าเภอตรอน 
ล ำดับ หน่วยงำน อ ำเภอ ระดับ ผลคะแนน ITA 

ปี งปม. 2562 
 ผลคะแนน ITA 
ปี งปม. 2563 

คะแนน 
เพ่ิม/ลด 

1 อบต.วังแดง ตรอน B 93.35 83.94 - 9.41 
2 เทศบำลต ำบลตรอน ตรอน D 79.63 60.17 - 19.46 
3 อบต.หำดสองแคว ตรอน D 77.73 64.89 - 12.84 
4 เทศบำลต ำบลบ้ำนแก่ง ตรอน D 65.21 58.42 - 6.79 
5 อบต.น  ำอ่ำง ตรอน E 61.79 50.28 - 11.51 
6 อบต.บ้ำนแก่ง ตรอน F 49.79 49.98 + 0.19 
7 อบต.ข่อยสูง ตรอน E 48.33 50.70 + 2.37 
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5) ผลคะแนน ITA อ าเภอพิชัย 
ล ำดับ หน่วยงำน อ ำเภอ ระดับ ผลคะแนน ITA 

ปี งปม. 2562 
 ผลคะแนน ITA 
ปี งปม. 2563 

คะแนน 
เพ่ิม/ลด 

1 เทศบำลต ำบลในเมือง พิชัย C 83.00 65.68 - 17.32 
2 อบต.ท่ำสัก พิชัย C 77.53 67.01 - 10.52 
3 อบต.พญำแมน พิชัย C 76.76 74.50 - 2.26 
4 อบต.บ้ำนดำรำ พิชัย C 74.01 71.92 - 2.09 
5 อบต.คอรุม พิชัย B 73.73 76.94 + 3.21 
6 อบต.ท่ำมะเฟือง พิชัย C 69.30 69.77 + 0.47 
7 เทศบำลต ำบลท่ำสัก พิชัย E 67.57 54.24 - 13.33 
8 อบต.นำอิน พิชัย D 54.60 62.53 + 7.93 
9 อบต.ในเมือง พิชัย D 53.85 58.05 + 4.20 
10 อบต.บ้ำนโคน พิชัย D 53.45 60.13 + 6.68 
11 อบต.บ้ำนหม้อ พิชัย B 51.26 77.81 + 26.55 
12 อบต.ไร่อ้อย พิชัย F 49.81 48.63 - 1.18 
13 อบต.นำยำง พิชัย C 49.56 69.49 + 19.93 

 
6) ผลคะแนน ITA อ าเภอทองแสนขัน 

ล ำดับ หน่วยงำน อ ำเภอ ระดับ ผลคะแนน ITA 
ปี งปม. 2562 

 ผลคะแนน ITA 
ปี งปม. 2563 

คะแนน 
เพ่ิม/ลด 

1 เทศบำลต ำบลทองแสนขัน ทองแสนขัน D 72.31 55.46 - 16.85 
2 อบต.ผักขวง ทองแสนขัน C 68.04 69.56 + 1.52 
3 อบต.บ่อทอง ทองแสนขัน D 63.64 57.19 - 6.45 
4 อบต.ป่ำคำย ทองแสนขัน D 50.52 59.36 + 8.84 
5 อบต.น  ำพี  ทองแสนขัน C 49.26 67.83 + 18.57 
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7) ผลคะแนน ITA อ าเภอท่าปลา 
ล ำดับ หน่วยงำน อ ำเภอ ระดับ ผลคะแนน ITA 

ปี งปม. 2562 
 ผลคะแนน ITA 
ปี งปม. 2563 

คะแนน 
เพ่ิม/ลด 

1 เทศบำลต ำบลท่ำปลำ ท่ำปลำ C 90.26 67.92 - 22.34 
2 เทศบำลต ำบลจริม ท่ำปลำ B 88.69 84.12 - 4.57 
3 เทศบำลต ำบลร่วมจิต ท่ำปลำ D 85.11 59.10 - 26.01 
4 อบต.นำงพญำ ท่ำปลำ E 62.79 53.04 - 9.75 
5 อบต.หำดล้ำ ท่ำปลำ C 61.19 68.98 + 7.79 
6 อบต.ร่วมจิต ท่ำปลำ D 59.20 55.35 - 3.85 
7 อบต.น  ำหมัน ท่ำปลำ D 55.83 62.20 + 6.37 
8 อบต.ผำเลือด ท่ำปลำ D 55.09 64.61 + 9.52 
9 อบต.ท่ำปลำ ท่ำปลำ F 51.22 48.84 - 2.38 

 
8) ผลคะแนน ITA อ าเภอน  าปาด 

ล ำดับ หน่วยงำน อ ำเภอ ระดับ ผลคะแนน ITA 
ปี งปม. 2562 

 ผลคะแนน ITA 
ปี งปม. 2563 

คะแนน 
เพ่ิม/ลด 

1 อบต.บ้ำนฝำย น  ำปำด C 90.28 70.30 - 19.98 
2 อบต.เด่นเหล็ก น  ำปำด D 85.90 71.87 - 14.03 
3 อบต.น  ำไคร้ น  ำปำด A 84.16 88.01 + 3.85 
4 อบต.น  ำไผ่ น  ำปำด D 81.87 58.03 - 23.84 
5 อบต.แสนตอ น  ำปำด C 77.50 73.81 - 3.69 
6 อบต.ท่ำแฝก น  ำปำด E 59.96 54.60 - 5.36 
7 เทศบำลต ำบลน  ำปำด น  ำปำด D 48.12 60.33 + 12.21 
8 อบต.ห้วยมุ่น น  ำปำด E 45.52 51.69 + 6.17 
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9) ผลคะแนน ITA อ าเภอฟากท่า 
ล ำดับ หน่วยงำน อ ำเภอ ระดับ ผลคะแนน ITA 

ปี งปม. 2562 
 ผลคะแนน ITA 
ปี งปม. 2563 

คะแนน 
เพ่ิม/ลด 

1 อบต.สองห้อง ฟำกท่ำ C 87.22 67.60 - 19.62 
2 เทศบำลต ำบลฟำกท่ำ ฟำกท่ำ C 86.14 70.66 - 15.48 
3 อบต.สองคอน ฟำกท่ำ C 78.04 64.19 - 10.85 
4 อบต.ฟำกท่ำ ฟำกท่ำ E 50.33 54.68 + 4.35 
5 อบต.บ้ำนเสี ยว ฟำกท่ำ C 49.96 69.74 + 19.78 

 
10) ผลคะแนน ITA อ าเภอบ้านโคก 

ล ำดับ หน่วยงำน อ ำเภอ ระดับ ผลคะแนน ITA 
ปี งปม. 2562 

 ผลคะแนน ITA 
ปี งปม. 2563 

คะแนน 
เพ่ิม/ลด 

1 เทศบำลต ำบลบ้ำนโคก บ้ำนโคก A 92.03 87.85 - 4.18 
2 อบต.บ่อเบี ย บ้ำนโคก D 86.20 55.70 - 30.50 
3 อบต.นำขุม บ้ำนโคก B 65.86 79.43 + 13.57 
4 อบต.ม่วงเจ็ดต้น บ้ำนโคก E 48.03 52.11 + 4.08 

 
หมายเหตุ กำรเรียงล ำดับหน่วยงำนใช้เกณฑ์จำกค่ำคะแนน ITA ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่ได้คะแนนสูงที่สุด
ไปจนถึงคะแนนต่ ำที่สุด 

 
ตำรำงแสดงระดับผลกำรประเมิน 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
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คะแนนเฉลี่ยรายอ าเภอ 
จ ำนวน 

อปท.
อ.เมืองฯ อ.ลับแล อ.ตรอน อ.พิชัย อ.ทองแสนขัน อ.ท่ำปลำ อ.น  ำปำด อ.ฟำกท่ำ อ.บ้ำนโคก

1         83.81         81.34         83.94         65.68         55.46         67.92         70.30         67.60         87.85

2         58.53         80.82         60.17         67.01         69.56         84.12         71.87         70.66         55.70

3         76.57         60.89         64.89         74.50         57.19         59.10         88.01         64.19         79.43

4         74.67         60.02         58.42         71.92         59.36         53.04         58.03         54.68         52.11

5         59.41         57.32         50.28         76.94         67.83         68.98         73.81         69.74

6         69.36         53.14         49.98         69.77         55.35         54.60

7         64.59         54.72         50.70         54.24         62.20         60.33

8         60.53         60.25         62.53         64.61         51.69

9         70.31         70.41         58.05         48.84

10         59.09         51.00         60.13

11         66.68         77.81

12         63.67         48.63

13         70.73         69.49

14         79.48

15         55.43

16         61.39

17         52.15

18         58.75

19         47.01

คะแนน

เฉล่ีย
64.85        62.99        59.77        65.90        61.88        62.68        66.08        65.37        68.77        
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รายละเอียดผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
OIT 9 การเปิดเผยข้อมูล และ OIT 10 การป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ คะแนน 
ตัวชี วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื นฐาน 

O1 โครงสร้ำง  70.37 
O2 ข้อมูลผู้บริหำร 17.28 
O3 อ ำนำจหน้ำที่ 75.31 
O4 แผนยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน  55.56 
O5 ข้อมูลกำรติดต่อ 35.80 
O6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 83.95 
O7 ข่ำวประชำสัมพันธ์ 98.77 
O8 Q&A 75.31 
O9 Social Network 20.99 

ตัวชี วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
O10 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 64.20 
O11 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำปี รอบ 6 เดือน  16.05 
O12 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 53.09 
O13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 64.20 
O14 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร 75.31 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร 44.44 
O16 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร  40.74 
O17 E-Service 6.17 

ตัวชี วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
O18 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 39.51 
O19 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี รอบ 6 

เดือน 
56.79 

O20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  69.14 
O21 แผนกำรจัดซื อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ  66.67 
O22 ประกำศต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ  92.59 
O23 สรุปผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน  49.38 
O24 รำยงำนผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 46.91 
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ข้อ ประเด็นการตรวจ คะแนน 
ตัวชี วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

O25 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  45.68 
O26 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  61.73 
O27 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 13.58 
O28 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี  39.51 

ตัวชี วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
O29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  54.32 
O30 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 46.91 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตประจ ำปี 33.33 
O32 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น 80.25 
O33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 28.40 

ตัวชี วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
O34 เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 18.52 
O35 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร 4.94 
O36 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี 20.99 
O37 กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  11.11 
O38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 11.11 
O39 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี  77.78 
O40 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 

รอบ 6 เดือน 
50.62 

O41 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี  48.15 
ตัวชี วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

O42 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน  22.22 
O43 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส

ภำยในหน่วยงำน 
14.81 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หน่วยงำนภำครัฐในจังหวัดอุตรดิตถ์ จ ำนวน 81 แห่ง ได้เริ่มกระบวนกำรประเมิน ITA ผ่ำน
ระบ บ  ITAS ที ่เ ว ็บ ไซต ์ https://itas.nacc.go.th/ โด ยคณ ะที ่ป ร ึกษ ำ ได ้ต รวจ ให ้ค ะแน นและ ให้
ข้อเสนอแนะในกำรยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐเรียบร้อย
แล้ว ซึ่งผลคะแนน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 พบว่ำ มีคะแนนเฉลี่ยในภำพรวมของจังหวัด 
เท่ำกับ  64.44 คะแนน อยู ่ในระดับๆไม่ผ่ำน เกณฑ์กำร ประเมินฯ ที ่ระดับผลกำรประเมิน  (Rating 
Score) ระดับ D ต่ ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ 3.17 คะแนน มีจ ำนวนหน่วยงำนภำครัฐที่มีผลกำรประเมิน ITA 
ผ่ำนค่ำเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติ     
มิชอบ (85 คะแนนขึ นไป) จ ำนวน 2 หน่วยงำน คิด เป็นร้อยละ 2 .47 และไม่ผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย 
จ ำนวน 79 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 97.53  
  จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่ำ มีหน่วยงำนที่มีระดับคะแนน ITA เพ่ิมขึ นจำกปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 แต่ไม่ถึงเกณฑ์ผ่ำนกำรประเมิน 85 คะแนน จ ำนวน 33 แห่ง แบ่งเป็นองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
จ ำนวน 1 แห่ง เทศบำลต ำบล จ ำนวน 9 แห่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 23 แห่ง และหน่วยงำนที่มีระดับ
คะแนน ITA ลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 48 แห่ง แบ่งเป็น จังหวัดอุตรดิตถ์ จ ำนวน 1 แห่ง 
เทศบำลเมือง จ ำนวน 1 แห่ง เทศบำลต ำบล จ ำนวน 16 แห่ง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 30 แห่ง 
ส่งผลให้จังหวัดอุตรดิตถ์มีผลกำรประเมิน ITA ลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล
พบว่ำ หน่วยงำนภำครัฐในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีคะแนนลดลงจำกแหล่งข้อมูลในส่วนของกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
(OIT) ในตัวชี วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล และตัวชี วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต มำกที่สุด โดยมีสำเหตุดังนี  

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขำดผู้รับผิดชอบดูแลระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสโดยตรง และยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ท ำให้        
กำรน ำเข้ำข้อมูลในกำรประเมินไม่สมบูรณ์ 

(2) ควำมพร้อมด้ำนงบประมำณขององค์กรปกครองท้องถิ่นในกำรจัดท ำเว็บไซต์ และขำดกำร
อัพเดทข้อมูล เนื่องจำกขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีในกำรดูแลเว็บไซต์ 
    (3) เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบมีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนในระบบกำรประเมินระหว่ำงระบบกำร
ประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (LPA) กับระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
(ITA) ของส ำนักงำน ป.ป.ช. ว่ำมีกำรประเมินเหมือนกัน จึงมีกำรน ำเข้ำข้อมูลกำรประเมินในลักษณะเดียวกันมำใช้
ในกำรตอบแบบประเมิน ITA ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับตัวชี วัดของกำรประเมิน ITA  
   (4) หน่วยงำนยังไม่มีควำมเข้ำใจในรำยละเอียดของแต่ละตัวชี วัดในกำรประเมิน ท ำให้ข้อมูลที่
น ำมำตอบไม่สอดคล้องกับตัวชี วัด เช่น  
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   - ตัวชี วัด OIT ข้อ O10 แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ได้น ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ.
2562 มำตอบซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับตัวชี วัดและไม่เป็นปัจจุบัน (ต้องเป็นแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ.
2563) 
   - ตัวชี วัด OIT ข้อ O11 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำปี รอบ 6 เดือน ได้น ำ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ 2561 มำตอบซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับตัวชี วัดและไม่เป็น
ปัจจุบัน (ต้องเป็นรำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 รอบ 6 เดือน) 
   - ตัวชี วัด OIT ข้อ O36 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี ได้น ำรำยงำนกำรตรวจสอบ
ภำยในของแต่ละส ำนักในหน่วยงำนมำตอบ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับตัวชี วัดเพรำะไม่ใช่กำรประเมินควำม
เสี่ยงกำรทุจริตของหน่วยงำน 
   (5) หน่วยงำนด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่สอดคล้องตำมองค์ประกอบด้ำนข้อมูล
ในแต่ละข้อค ำถำมท่ีก ำหนดไว้ในหลักเกณฑ์กำรประเมิน ท ำให้ไม่ได้คะแนน เช่น 
   - ตัวชี วัด OIT ข้อ O23 สรุปผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ รำยเดือน ในปี พ.ศ . 
2563 หน่วยงำนได้น ำข้อมูลกำรจัดซื อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ รำยเดือน ในปี พ.ศ.2563 เพียง 2 เดือนเท่ำนั น 
เป็นเหตุให้ข้อมูลไม่ครบตำมองค์ประกอบตำมตัวชี วัด ซึ่งต้องเป็นข้อมูลกำรจัดซื อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ รำย
เดือน ตั งแต่เริ่มปีงบประมำณ จนถึงเดือนมีนำคม พ.ศ.2563 
   - ตัวชี วัด OIT ข้อ O27 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบคือ หลักเกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร หลักเกณฑ์กำรบรรจุและแต่งตั งบุคลำกร หลักเกณฑ์
กำรพัฒนำบุคลำกร หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร และหลักเกณฑ์กำรให้คุณให้โทษและ    
กำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ แต่หน่วยงำนน ำข้อมูลมำแสดงเพียง 2 หลักเกณฑ์จำก 5 หลักเกณฑ์  คือหลักเกณฑ์กำรสรร
หำและคัดเลือกบุคลำกร และหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร ส่งผลให้ข้อมูลไม่ครบองค์ประกอบ
ตัวชี วัดจึงท ำให้ไม่ได้คะแนน 
   (6) ไม่พบ URL , ไม่พบข้อมูล เนื่องจำกหน่วยงำนไม่ตอบข้อมูลตำมตัวชี วัด เพรำะไม่มีกำรจัดท ำ
ข้อมูลไว้ 
   (7) ข้อมูลที่น ำเข้ำสู่ระบบ ITAS ไม่สมบูรณ์ เนื่องจำกข้อมูลเอกสำรประกอบกำรประเมินตำม
หลักเกณฑ์มีเป็นจ ำนวนมำก เมื่อแนบลิงค์ส่งข้อมูลไปแล้วแต่ข้อมูลกลับไปไม่หมดท ำให้ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
     

ที่มา : กลุ่มป้องกันการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 
 
 
 
 
 



E:\ITA64\เอกสารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ\์รายงานการวิเคราะห์ ITA 2563.doc 

- 13 - 

 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน  
เมื่อพิจำรณำหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์คะแนนที่ก ำหนดไว้ในแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติฯ       

ซึ่งต้องมีระดับผลกำรประเมิน 85 คะแนนขึ นไป หรือตั งแต่ระดับ A - AA พบว่ำหน่วยงำนส่วนใหญ่ใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้คะแนนระดับ A - AA มีจ ำนวน 2 หน่วยงำน ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
น  ำไคร้ อ ำเภอน  ำปำด และเทศบำลต ำบลบ้ำนโคก อ ำเภอบ้ำนโคก ทั งนี มีหน่วยงำนที่ได้คะแนนระดับ     
E – F จ ำนวน 16 หน่วยงำน โดยหน่วยงำนที่ได้คะแนนระดับ F จ ำนวน 4 หน่วยงำน ได้แก่ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลขุนฝำง อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์, องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแก่ง อ ำเภอตรอน, องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลไร่อ้อย อ ำเภอพิชัย และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำปลำ อ ำเภอท่ำปลำ 

ผลกำรประเมิน ITA ในเชิงพื นที่ ซึ่งประกอบด้วยอ ำเภอ 9 อ ำเภอ พบว่ำ อ ำเภอบ้ำนโคก ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 68.77 คะแนน รองลงมำได้แก่ อ ำเภอน  ำปำด คะแนนเฉลี่ย 66.08 
คะแนน และอ ำเภอพิชัย คะแนนเฉลี่ย 65.90 คะแนน ส่วนอ ำเภอที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ำที่สุด ได้แก่ อ ำเภอตรอน 
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 59.79 คะแนน 

อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำผลกำรประเมิน  ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ .2563 ใน
ภำพรวมระดับจังหวัด จ ำแนกตำมตัวชี วัด จะเห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำ ตัวชี วัดที่ฉุดรั งให้ผลกำรประเมิน 
ITA ในภำพรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติฯ ได้
นั  น เกิดจำกหน่วยงำนภำครัฐส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีกำรเปิดเผยข้อมู ลสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนให้ถูกต้องครบถ้วนตำมมำตรฐำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนภำครัฐและห ลักเกณฑ์กำรประเมินที่
ก ำหนด ดังจะเห็นได้จำกค่ำคะแนนในตัวชี วัดที่ 9 และตัวชี วัดที ่ 10 มี Rating Score อยู่ในระดับ E 
และ F ทั งนี เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อของตัวชี วัด จะเห็นว่ำ ประเด็นข้อที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ O7 ข่ำว
ประชำสัมพันธ์ 98.77 คะแนน, O22 ประกำศต่ำงๆ เกี ่ยวกับกำรจัดซื  อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 
92.59 คะแนน และ O32 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น 80.25 คะแนน ตำมล ำดับ  

ผลคะแนนรำยข้อที ่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับคะแนนต่ ำสุด ได้แก่ O35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 4.94 คะแนน, O17 E-Service 6.17 คะแนน, O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต 11.11 คะแนน และ O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 11.11 คะแนน   

ซึ่งคะแนนทั ง 2 ตัวชี วัดดังกล่ำว  มีนัยส ำคัญและส่งผลต่อคะแนนเฉลี่ยของแต่ละหน่วยงำน
เป็นอย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะผลคะแนนตำมตัวชี วัดย่อยที่ 10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต ซึ่งได้
คะแนนในระดับต่ ำ จึงต้องพิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไขโดยเร่งด่วน  
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 ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ น 
เมื่อพิจำรณำจำกผลกำรประเมินฯ ตำมตัวชี วัด พบว่ำตัวชี วัดที่ 1 ถึงตัวชี วัดที่ 8 ซึ่งอยู่ใน

ส่วนของกำรประเมิน IIT และ EIT จังหวัดอุตรดิตถ์ได้คะแนนในระดับดี จึงต้องมีกำรปรับปรุงพัฒนำให้
ดียิ่งขึ น ในประเด็นดังต่อไปนี  

 (1) กำรปฏิบัติหน้ำที่  ได้คะแนนร้อยละ 88.55  
 (2) กำรใช้งบประมำณ ได้คะแนนร้อยละ 79.94  
 (3) กำรใช้อ ำนำจ ได้คะแนนร้อยละ 84.25  
 (4) กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ได้คะแนนร้อยละ 78.42  
 (5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 81.43  
 (6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน ได้คะแนนร้อยละ 81.72  
 (7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ได้คะแนนร้อยละ 85.19  
 (8) กำรปรับปรุงกำรท ำงำน ได้คะแนนร้อยละ 79.43  
 

3. แนวทาง/มาตรการขับเคลื ่อน เพื ่อยกระดับค่าคะแนนการ วิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) จังหวัด
อุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กลยุทธ์การพัฒนาหน่วยงำนภำครัฐของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อยกระดับผลกำรประเมิน ITA 
ให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทภำยใต้ย ุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ให้ได้นั  น  จึงต้องมุ ่ง เน้น ไปที ่กำรแก้ไขปัญหำกำร
เปิด เผยข้อมูลภำครัฐและกำรด ำ เนินกำรป้องกันกำรทุจริตตำมตัวชี  ว ัดที ่ 9  และตัวชี  ว ัดที ่ 10 โดย
เน้นหนักไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน่วยงำนที่มีผลกำรประเมินอยู่ในช่วงระดับ C – F คิด
เป็นจ ำนวนกว่ำ 83.95% หรือจ ำนวน 68 แห่ง จำกจ ำนวนทั งหมด 80 แห่ง  

จำกผลกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลกำรประเมิน ITA ข้ำงต้น เพื่อเป็นกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำในประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน จังหวัดอุตรดิตถ์จึงมี
กำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรยกระดับกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะและกำร
ป้องกันกำรทุจริตอย่ำงเร่งด่วน เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติฯ โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ดังนี  

(1) หัวหน้ำส่วนรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรเปิดเผย
ข้อมูลและบริกำรสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน โดยก ำหนดนโยบำย โครงกำร กิจกรรม กำร
ก ำกับควบคุมหรือกำรก ำหนดตัวชี วัดกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรบริหำร
สำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน  
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(2) หัวหน้ำส่วนรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคจังหวัดอุตรดิ ตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ก ำหนดกิจกรรมเสริมสร้ำงแรงจูงใจเชิงบวกในกำรพัฒนำและยกระดับกำรเปิดเผยข้อมูลและบริกำร
ภำครัฐผ่ำนระบบสำรสนเทศ เพื่อเป็นกำรมอบสิ่งจูงใจและสร้ำงต้นแบบในกำรพัฒนำให้แก่หน่วยงำน
ภำครัฐ 

(3) หัวหน้ำส่วนรำชกำรและนำยอ ำเภอ ซึ่งมีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรก ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำค และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตำมกฎหมำยจัดตั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ก ำกับดูแลกำรเปิดเผยข้อมูลและ
บริกำรสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนอย่ำงน้อยตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

(4) จังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรให้สำธำรณชนได้รับทรำบทำง
เว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ www.uttaradit.go.th อย่ำงต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

(5 ) กำรขับ เคลื ่อนกำรด ำเนินงำนใช้กลไกกำรด ำเนินงำนในรูปคณะกรรมกำร โดย
คณะท ำงำนรวบรวม บันทึกข้อมูล ตรวจสอบควำมถูกต้อง  และมีกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ โดย
คณะกรรมกำรก ำกับและติดตำม รวมทั งมีกำรรำยงำนผลผู้บังคับบัญชำทรำบเป็นระยะ 

(6) ก ำหนดให้มีกำรประชุม /อบรม /สัมมนำ  เพื่อสร้ำงกำรรับรู ้ ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ตำมกรอบระยะเวลำและ หลักเกณฑ์     
ที่ก ำหนด 

(7) สนับสนุนให้มีกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน และโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม และควำมโปร่งใส  กำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบทั งในภำพรวมของจังหวัดและของส่วนรำชกำร  

(8) กำรประกำศเจตนำรมณ์ของผู ้บริหำร/กำรจัดท ำ MOU เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม กำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต  

(9 )  ผู ้บ ริห ำรจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ มีน โยบำยในกำร
ด ำเนินงำน ITA ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความส าคัญ โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
ประเมินผู้บริหารหรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จะน าคะแนน ITA เป็นหัวข้อในการให้คะแนน
ประกอบ และใช้ประกอบการประเมินเรื่องค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ของส่วนราชการส่วนภูมิภาคด้วย  ทั้งนี้ให้
องค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่ง และส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คณะท างานรับผิดชอบใน
การบันทึกและน าเข้าข้อมูล โดยให้หัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะท างานของราชการส่วนภูมิภาค ส่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปลัดเป็นหัวหน้าคณะท างาน ผู้อ านวยการกองวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ด าเนินงาน รวบรวม จัดเก็บ และน าเข้าข้อมูลในระบบ ITAS และให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล
ให้ครบถ้วน แล้วรายงานผลมาที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ แล้วให้ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด มอบหมายเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลแล้วรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบทุกเดือน เพ่ือรับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และสามารถแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อน
การด าเนินงานให้เกิดความถูกต้อง เรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ก าหนด ในส่วนภูมิภาคให้รายงานผ่านหัวหน้า
ส านักงานจังหวัด เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป  
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(10) กำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงจังหวัดอุตรดิตถ์ และส ำนักงำน ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เพ่ือกำรให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำแก่หน่วยงำน เพ่ือยกระดับควำมโปร่งใสในหน่วยงำนภำครัฐ และยกระดับ             
ค่ำคะแนนกำรประเมิน ITA แก่หน่วยงำนภำครัฐในจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง 

ทั งนี  กำรด ำเนินงำนเพ่ือยกระดับค่ำคะแนนกำรประเมิน ITA ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ด ำเนินกำรโดย
บูรณำกำรทั งจังหวัดอุตรดิตถ์ ส ำนักงำน ป.ป.ช.ประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชนซึ่งต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำน ITA ให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
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