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  ตามท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. ไดดําเนินโครงการสงเสริมทองถ่ินปลอดทุจริต ประจําป พ.ศ. 2560 
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเพ่ือใหเปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 ท่ีกําหนดใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตรฯไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป องคการ
บริหารสวนตําบลบานหลวง จึงจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคการ
บริหารสวนตําบลบานหลวง เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผาน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริงนั้น 
 

  เม่ือผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศแลว องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง ในฐานะหนวยงานผูรับการประเมิน จึง
ควรมีการนําผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งท่ีควรไดรับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางท่ีดีข้ึน สอดรับกับ
การประเมินตอไป 
 
 
          นางสาวมณฑา กุลพาที 
              หัวหนาสํานักปลัด 
                อบต.บานหลวง 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิการของหน่วยงานภาครัฐ 

1. ความเป็นมาของการประเมิน  
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)   ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับให้เป็น
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิง
รุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่ว ประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบ
ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงาน
ได้ อย่างเหมาะสม 
 

2. กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ 
โดยสรุปดังนี้ 

 

เครื่องมือในการประเมิน 
 

น  าหนัก 
 

ตัวชี วัด 
 

ตัวชี วัดย่อย 

 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้เสียภายใน IIT 

 
ร้อยละ 

30 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ - 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ - 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ - 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินขิงราชการ - 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต - 

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอก EIT 

 

ร้อยละ 
30 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน - 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร - 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน - 

 
 
 
 
 

แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ OIT 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 
40 

 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
9.2 การบริหารงาน 
9.3 การบริหารเงิน 
      งบประมาณ 
9.4 การบริหารและพัฒนา 
      ทรัพยากรบุคคล 
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 10.1 การด าเนินการเพ่ือ 
        ป้องกันการทุจริต 
10.2 มาตรการภายในเพื่อ 
        ป้องกันการทุจริต 
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 การก าหนดเกณฑ์การประเมินและระดับผลการประเมินผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน 
โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 
 

 

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 
 
 3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 จากตารางคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัด 9 การเปิดการเผยข้อมูล และตัวชี้วัด 10 การ
ป้องกันทุจริต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีคะแนนเท่ากับ 0 เนื่องจากเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหลวงไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ จึงส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ สู่
สาธารณะได ้
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Integrity and transparency assessment : IIT) 

ตัวชี วัด ผลคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 84.65 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 81.06 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 83.55 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินขิงราชการ 81.49 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 74.19 

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 78.19 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.50 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 77.01 
 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 0.00 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 0.00 

คะแนนเฉลี่ย 48.17 
ระดับผลการประเมิน F 

 
1. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
หลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยภาพรวมได้คะแนน 48.17 อยู่ในระดับ F ผลการประเมินจ าแนก 
ตามตัวชี วัด พบว่า ตัวชี วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ตัวชี วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 84.65 รองลงมา คือ 
ตัวชี วัดที่ 3 การใช้อ านาจ มีระดับคะแนนชี วัดที่มี 83.55 ส่วนตัวชี้วัดที่มี คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ แบบ OIT   
ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีระดับคะแนน 0.00 
2. ข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุง 
 2.1 แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (Integrity and transparency assessment : IIT) 
แนะน าให้มีการเพ่ิมต าแหน่งตรวจสอบภายใน ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ตนเองให้รอบครอบทั้งข้าราชการ
และพนักงานลูกจ้าง และการยืมพัสดุหรือครุภัณฑ์ของทางราชการมีความจ าเป็นต้องท าอย่างเคร่งครัด 
 2.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เห็นว่า หน่วยงานมีการท าประชาสัมพันธ์ 
และควรเพ่ิมเติมการบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยไม่มีข้อร้องเรียนด้านการทุจริต หรือการเรียกรับผลประโยชน์ ทั้งนี้ 
ประชาชนในพ้ืนที่อยากให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เพียงพอ และพร้อม
ใช้งาน มีการเก็บขยะมูลฝอยตามเวลาที่ก าหนด และควรประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด 
19 และการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึง 
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 2.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานสู่สาธารณะเป็นเรื่อง
ส าคัญ ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน  ดังนั้น 
หน่วยงานจึงควรตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลให้ตรงตามองค์ประกอบของประเด็นการตรวจ  
รวมถึงการคงสภาพเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

     (ลงชื่อ) 
                       (นางสาวมณฑา   กุลพาท)ี 
                                     หัวหน้าส านักปลัด 
ความเห็นปลัดฯ 
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .................................. 
 
      
                                                              (ลงชื่อ) 
                              (ภักด ี  ตระกูลสุนทร) 
                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง  
  
ความเห็นนายก 
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .................................. 
       
 
      (ลงชื่อ) 
                                        (นายธนพัฒน์ แย้มคงเมือง) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
 
 
 
 
 


