
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น 



ค าน า 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรี  ในการประชุมเมื่อวันที่  23  มกราคม  2561  เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564  โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
ส านักงาน ป.ป.ช.  ก าหนด 

เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวหนองให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งก าหนดให้ได้ร้อยละ  80 ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมี
ผลคะแนน  85  คะแนนขึ้นไป  ภายในปี พ.ศ.  2565  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง   จึงได้
ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเพ่ือเป็นการยกระดับการ
ด าเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปีต่อไป 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
      ธันวาคม  2563



สารบัญ 
 
        หัวข้อ           หน้า 
 
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส       1 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส       2 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส      3 
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT)   3 
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  4 
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)   4 
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ        5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานรัฐ  (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ  .3653  

 
1.  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  3  เครื่องมือ โดยสรุป 
ดังนี้ 
 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
 
ร้อยละ 30 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
ร้อยละ 30 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
แบบตรวจการเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ร้อยละ 40   ตัวชี้วัดที ่10 การป้องกันการทุจริต 

 
2.  ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผล การ
ประเมิน 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 
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ผลการประเมินภาพรวม  ITA  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น 

 
 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT ) 

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 
1.การปฏิบัติหน้าที่ 84.71 
2.การใช้งบประมาณ 73.83 
3.การใช้อ านาจ 78.08 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 69.50 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 72.70 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
( External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) 

6.คุณภาพการด าเนินงาน 78.51 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.20 
8.การปรับปรุงการท างาน 75.78 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) 

9. การเปิดเผยข้อมูล 67.20 
10.การป้องกันการทุจริต 31.25 
  
คะแนนเฉลี่ย 65.77 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม  ITA  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

************* 
1.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วน 
     ต าบลหัวหนอง  ในภาพรวมมีระดับคะแนน  65.77  จัดอยู่ในระดับ  C 
2.  ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด  พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ  ตัวชี้วัดที ่ 1  การปฏิบัติหน้าที่  
     มีระดับคะแนน 84.71  ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ  ตัวชี้วัดที่  10   การป้องกันการทุจริต  
     มีระดับคะแนน 31.25 
3.  ผลการประเมินจ านวน  10  ตัวชี้วัด  มีระดับคะแนนต่ ากว่า  85.00 
 

ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563 
 

ข้อบกพร่อง 
1)  การปฏิบัติหน้าที่  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน  ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการไม่
ชัดเจน   
2)  การใช้งบประมาณ  การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน  ตลอดจนการ
จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่สม่ าเสมอ  
3)  การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล   การจัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน           
(job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานยัง  ไม่ชัดเจน  
4)  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  การจัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการ
ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม -คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด ไม่ชัดเจน 
5)  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม  มีจิต
สาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ  โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมี
ระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตไม่ชัดเจนและเปิดเผย  รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  
 

การพัฒนาหรือการแก้ไข 
1)  ก าชับเจ้าหน้าที่  จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน  ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ
อย่างชัดเจน  สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ  ณ  จุดให้บริการได้
โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงาน
บุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ  ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  
2)  ก าชับเรื่องการใช้งบประมาณ  จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน  
ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  
3)  ก าชับเจ้าหน้าที่เรื่องการใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล  จัดท ารายละเอียดของต าแหน่ง
งาน  (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
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4)  ก าชับเจ้าหน้าที่เรื่องการใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้าง
ระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม -คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  
5)  ก าชับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริต  มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของส่วนรวม  มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ  โดยจัดท ามาตรการ
การป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย  รวมทั้งการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่าย
และสะดวก  
 

ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ข้อบกพร่อง 
1.  ขั้นตอนการให้บริการมีหลายขั้นตอนท าให้การบริการงานล่าช้า 
2.  การให้บริการในแต่ละงานบริการไม่สามารถอ านวยความสะดวกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ  ได้เท่าที่ควร 
3.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆไม่ครบทุกกระบวนงานท าให้ประชาชนผู้รับบริการขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้อง 
 

การพัฒนาหรือการแก้ไข 
1)  คุณภาพการด าเนินงาน  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและข้ันตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ  อย่างทั่วถึง 
และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
2)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่าย
ต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  
3) การปรับปรุงระบบการท างาน  สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกัน
ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก 
 

ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)   ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
 

ข้อบกพร่อง 
1.  เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบแต่ละงานไม่ได้น าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2.  เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
3.  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเด็นของแต่
ละงาน 
 

การพัฒนาหรือการแก้ไข 
1)  การเปิดเผยข้อมูล  เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วยข้อมูลด้านการ
บริหารงานทั่วไป  งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ 
e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ 
ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  
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2)  การป้องกันการทุจริต  จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผล
การประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   
ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ  ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุง
ระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3.  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละงานด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลงานบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
4.  จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
5.  ด าเนินการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ครอบคลุม  ครบถ้วน  
ทุกประเด็นของแต่ละงานแนวทางการน าาผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ไปสู่การปฏิบัติ 
1.  แต่งตั้งคณะท างาน ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
2.  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
3.  ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
4.  ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละงานที่รับผิดชอบเป็นประจ าทุกเดือน 
5.  เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก ่ ปิดประกาศ  หอกระจายข่าวหมู่บ้าน  และทางเว็ป
ไซต์ ของหน่วยงาน 



 


