
 

 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

โดย 
 
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 

 
 



 
 

 

ค าน า 
  

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส       
ในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ
การประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัด
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งก าหนดให้ได้ร้อยละ 
80 ของหน่วยงานที่ เข้ารับการประเมินจะต้องมี  85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี  พ.ศ.2565                             
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ ผลการประเนินคุณธรรม      
และความโปร่งใสของหน่วยงานเพื่อเป็นการยกระดับการด าเนินงานในด้านคุณธรรม และความโปร่งใส
ของหน่วยงานในปีต่อไป  

 
 
 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

                                                                              มีนาคม  2565 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

(1) 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

              1. ในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม มีค่าคะแนนเท่ากับ 77.23 
คะแนน อยู่ในระดับ B ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวม                   
ข้อมูล 3 เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้ 

 

เครื่องมือ     
ในการประเมิน 

ตัวช้ีวัด     คะแนน    น้ าหนัก 
 2563 2564 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน 
(IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่   85.88  85.22  
    ร้อยละ      
      30 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   76.51  72.92 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ   82.28  78.35 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   73.58  67.14 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต   73.24  70.84 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายนอก 
(EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน   79.68  93.49  
  ร้อยละ   

30 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร   81.28  92.57 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน   76.53  91.00 

แบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ 
(OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   13.80  97.78  
ร้อยละ 

40 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   6.25  37.50 

                                         ค่าเฉลี่ย 51.25 77.23  

                                ระดับการประเมิน E B  
 

 2. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่า
คะแนนควบกับระดับผลการประเมิน 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 



 
 

(2) 
 

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด  

 
 

 3. ภาพรวมหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  77.23 คะแนน               
ผลการประเมินระดับ  B 

ล าดับ ตัวช้ีวัด   คะแนน 
1 การเปิดเผยข้อมูล 97.78 

2 คุณภาพการด าเนินงาน 93.49 

3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 92.57 

4 การปรับปรุงการท างาน 91.00 

5 การปฏิบัติหน้าที่    85.22 

6 การใช้อ านาจ 78.35 

7 การใช้งบประมาณ    72.92 

8 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 70.84 

9 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 67.14 

10 การป้องกันการทุจริต 37.50 

คะแนนเฉลี่ย 77.23 

 
 4. ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ทั้ง 3 เครื่องมือ) 

 
 
 
 
 
 

       4.1 การประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( Internal Integrity 
and Transparency Assessment: IIT)  (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน  (จุดอ่อน) ประเด็นที่ควรพัฒนา  

 
 
 

การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

  -การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ                                   
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
บุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง      
หรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอ
ยืมทรัพย์สินของราชการ  ทัง้การยืมโดย
บุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืม    
โดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน  

 
 
 
 

1. สร้างแนวปฏิบัติในการควบคุมการใช้ หรือขอยืม
ทรัพย์สินของราชการ ที่ชัดเจน 
2. มีขั้นตอนในการขออนุญาต การขอยืมที่ถูกต้อง 
ชัดเจน บุคลกรทุกคนรับทราบและน าไปปฏิบัติ 
3. สร้างมาตรการและระบบก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ                                    

 



 
 

(3) 

 4.2  การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT)  (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน  (จุดอ่อน) 

 
 
 
 
 

ประเด็นที่ควรพัฒนา 

กา รปรั บปรุ ง
การท างาน 

  -การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน     
ต่อการปรับปรุงระบบการท างาน             
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างาน                            
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึง        
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 
 

1. หน่วยงานต้องปรับปรุงคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานให้มีกระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก 
รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น และน าเทคโนโลยีมาใช้       
เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ           
โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ      
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการท างาน                     
เพ่ือสอดคล้องกับความต้องการและให้
ความส าคัญกับความโปร่งใสด้วย 

 

           4.3 การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน  (จุดอ่อน) ประเด็นที่ควรพัฒนา  

 
 
 

การเปิดเผยข้อมูล - ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน   
ให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น ดังนี้  

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน  
2. การบริหารงาน  
3. การบริหารการเงินงบประมาณ 
4. การบริหารและพัฒนาการทรัพยากรบุคคล  
5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 

1. ต้องเผยแพร่ข้อมูลส าคัญและ
เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน ให้สาธารชนได้
รับทราบข้อมูลต่างๆ ครบถ้วน    
ทุกประเด็น เพ่ือแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงาน และ
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
  

การป้องกัน        
การทุจริต 

   -การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์      
ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น 
คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต             

   ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
การให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน เพ่ือน าไปสู่
การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน และมีการก ากับติดตาม 
การน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

1. หน่วยงานต้องจัดท ารายงาน
แสดงสถานะตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในแต่ละ
หัวข้อให้ชัดเจน และต้องเปิดเผย
ข้อมูลทางเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 

 

 



 
 

(4) 

5.ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ          
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
 
 
 
 
 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา การติดตามผล 

มาตรการก ากับ
ดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ                                    
 

 

1. สร้างแนวปฏิบัติในการ
ควบคุมการใช้ หรือขอยืม
ทรัพย์สินของราชการ ที่ชัดเจน 
2. มีขั้นตอนในการขออนุญาต 
การขอยืมที่ถูกต้อง ชัดเจน     
บุคลกรทุกคนรับทราบและ
น าไปปฏิบัติ 
3. สร้างมาตรการและระบบ
ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ                                    

-ทุกส่วน ต.ค.64-มี.ค.65 
 

-ประกาศบนเว็บไซต์
หน่วยงาน 
-รายงานในที่ประชุม
ประจ าเดือน 
 

 

 

 

 

 

 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา  การติดตามผล  

 
 
 

มาตรการปรับปรุง
และส่งเสริม
กระบวนการ
ท างาน 

-จัดให้มีช่องทางในการบริการ
ให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 
-จั ด ใ ห้ มี ก า ร อ า น ว ย ค ว า ม
สะดวก  และกา รบริ ก า ร ที่
รวดเร็วแก่ผู้มาติดต่อ 
- จัดให้มีช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นเพ่ือน ามาปรับปรุง
การท างาน ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ /มีบริการ E-service        
ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหินโงม           
เพ่ือการบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น 

-ทุกส่วน 
 

  

ต.ค.64-มี.ค.65 
  

-เว็บไซต์หน่วยงาน 
-รายงานในที่ประชุม
ประจ าเดือน 
 
 
 

มาตรการ 
เปิดเผยข้อมูล 

- จัดให้มีการรายงานข้อมูล           
ด้านต่าง ๆ  ที่สามารถเปิดเผย และ
ตรวจสอบได้ ให้ผู้บริหารทราบ       
เพ่ือน าข้อมูลนั้นเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ 
, Facebook  ฯลฯ ของหนว่ยงาน 

-ทุกส่วน ต.ค.64-มี.ค.65 -เว็บไซต์หน่วยงาน 
-รายงานในที่ประชุม
ประจ าเดือน 

มาตรการ 
การป้องกัน        
การทุจริต 

 

-หน่วยงานจัดท ารายงานแสดง
สถานะตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานในแต่ละหัวข้อ
ให้ชัดเจน และต้องเปิดเผยข้อมูล
ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  

-ทุกส่วน ต.ค.64-มี.ค.65 -เว็บไซต์หน่วยงาน 
-รายงานในที่ประชุม
ประจ าเดือน 



 
 

 
 
 
 
 

 


