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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการ ประเมิน ITA ที่มาจาก
การ “เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชน ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบ
การด าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และ
ประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วน ร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐ
ผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการ ข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและ
น าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤต ิมิชอบของทุกภาคส่วน   

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับ การประเมินปฏิบัติ
เพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการ ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ ด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ต่อไป  

 

เครื่องมือในการประเมิน  

  ประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้  

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ หน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัด
การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน  

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือ เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการ



เปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ หน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
การบริหารงาน การบริหารเงิน งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และ
ตัวชี้วัดการป้องกันการ ทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการ
ภายในเพื่อ ป้องกันการทุจริต) 

 

หลักเกณฑ์การประเมินผล  

๑) การประมวลผลคะแนน  มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้  

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม คะแนนเฉลี่ยของ  
ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของ  
ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน  

คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย  – – คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด  คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ  
ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

น้ าหนักแบบส ารวจ  ร้อยละ 30  ร้อยละ 30  ร้อยละ 40 

คะแนนรวม  ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน าหนัก 

 

 

 

 

 



๒) คะแนนและระดับผลการประเมิน  

ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล การ
ประเมิน (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 

 

๓) ผลการประเมินตามเป้าหมาย  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 
2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของ ตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มี
ผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบก็ได้ก าหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564  ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มี
สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อได้รับ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
อยู่ในระดับ AA (95.52 คะแนน) 

 



การวิเคราะห์ผลการประเมิน 

๑) ผลการประเมิน  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ A ( 95.52 คะแนน) ซึ่งเพ่ิมข้ึนจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ C ( 90.10 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 6.02 (5.42 คะแนน)  

2) สรุปผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ดังนี้ 

เครื่องมือ ตัวชี้วัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 

IIT 
แบบวัดการรับรู้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายใน 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 91.40 94.82 เพ่ิมข้ึน 

2. การใช้งบประมาณ 79.89 89.69 เพ่ิมข้ึน 

3. การใช้อ านาจ 87.21 93.22 เพ่ิมข้ึน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 80.86 89.60 เพ่ิมข้ึน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 86.06 91.60 เพ่ิมข้ึน 

EIT 
แบบวัดการรับรู้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอก 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 90.35 92.92 เพ่ิมข้ึน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.18 94.71 เพ่ิมข้ึน 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน 81.34 92.16 เพ่ิมข้ึน 

OIT 
การเปิดเผยข้อมูล 

สาธารณะ 

9. การเปิดเผยข้อมูล 92.42 100 เพ่ิมข้ึน 

10. การป้องกันการทุจริต 100 100 คงเดิม 

 

เฉลี่ย 90.10 95.52 

 ระดับผลการประเมิน A AA 

 

 



 

๓) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด และได้รับ ๑๐๐ คะแนนเต็ม คือ  
๓.๑ ตัวชีว้ัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
3.2 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันทุจริต  

๔) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน จากผลการประเมินตั้งแต่ 90.00 คะแนนขึ้นไปดังนี้  
๔.1 ตัวชีว้ัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่คะแนนที่ได้รับ คือ 94.82 
๔.2 ตัวชีว้ัดที่ ๓ การใช้อ านาจ คะแนนที่ได้รับ คือ 93.22 
๔.3 ตัวชีว้ัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนนที่ได้รับ คือ 91.60 
๔.4 ตัวชีว้ัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน คะแนนที่ได้รับ คือ 92.92 
๔.5 ตัวชีว้ัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนนที่ได้รับ คือ 94.71 
๔.6 ตัวชีว้ัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน คะแนนที่ได้รับ คือ 92.16 

5) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมขึ้น แต่อยู่ในระดับคะแนนน้อยที่สุดจากผลการประเมินใน 
มีงบประมาณ 2564 คือ  

๕.๒ ตัวชีว้ัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนนที่ได้รับ คือ 89.60 
      ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ คะแนนที่ได้รับ คือ 89.69 

6) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดทีค่ะแนนผลการประเมินสูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
  6.1  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนนที่ได้รับ คือ 91.60 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน คะแนนที่ได้รับ คือ 92.16 
6.3  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน คะแนนที่ได้รับ คือ 92.92 
6.4  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  คะแนนที่ได้รับ คือ 93.22 
๖.5  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนนที่ได้รับ คือ 94.71 
6.6  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  คะแนนที่ได้รับ คือ 94.82 

 
  



ประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาข้อเสนอแนะ/
มาตรการแนวทางในการยกระดับผลการประเมินการรับรับบุคคลภายในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนฯ มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
                   1)ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนน : 89.60 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้บุคคลากรภายใน (IIT) ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรภายในและบุคลากร
ภายนอก แนวปฎิบัติและกระบวนการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ   และก ากับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน   ข้อ (ข้อ i19-i24) 
มีประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน จ านวน 2 ข้อ โดยมีคะแนนน้อยสุดของการประเมินฯ 
ดังนี้ 

ข้อค าถาม คะแนน ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฎิบัติงานในหน่วยงานของ
ท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

83.94 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อควรด าเนินการ ดังนี้ 
1.จัดท าแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
การยืมทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย 
ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การขอ
อนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้ง
กรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน 
2.จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ 
3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผังขั้นตอนในการ
ด าเนินการให้บุคลากรได้รับทราบ 
3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผังขั้นตอนในการ
ด าเนินการให้บุคลากรได้รับทราบ 
4.ก าหนดกลไกในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของราชการ การ
ยืมทรัพย์สินของราชการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืม
ทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัดวางระบบการจ าท า
ทะเบียนการเบิกทรัพย์สินของทางราชการอย่างเป็นระบบ 
ง่ายและสะดวกต่อการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 
และหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก
รวมทั้งภาคประชาชน 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

83.91 



2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนน 89.69 ซึ่งเป็นคะแนนต่ าสุดรายตัวชี้วัดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหม้อ  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้บุคคลภายใน (IIT)  เกี่ยวข้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
การใช้จ่ายงบประมาณ  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  และการเบิกจ่ายเงิน  มีลักษณะคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส
ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ 

  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ประกอบด้วยการค าประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ (ข้อ i7 - i12) 
มีประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องการแก้ไขโดยด่วนจ านวน 2 ข้อโดยมีคะแนน น้อยสุดของการประเมิน ดังนี้ 

ข้อค าถาม คะแนน ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
i7  ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

78.14 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อควรด าเนิน ดังนี้ 
1. มีมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณให้บุคลากรทราบ เช่น  แผนการใช้จ่ าย
งบประมาณให้บุคลลากรทราบ เช่น แผนการใช้จ่ าย
งบประมาณประจ าปี  ความคืบหน้า ความคุ้มค่าหรือ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
2.  จัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
โดยระบุวัตถุประสงค์ที่ ชัด เจนในการใช้จ่ าย จ านวน
งบประมาณที่ เบิกจ่าย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบ 
3. ส่งเสริมให้บุคลกรทุกส านัก/กอง/ฝ่าย มีส่วนร่วมให้มีการ
ติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ โดยจัดให้มีการประชุม และ
รายงานผลการใช้จ่ ายงบประมาณในระดับหน่วยงาน
ประจ าเดือนหรือประจ าไตรมาส 
4. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ภายใน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณให้มี
ความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตาม
และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

I12  หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

 สอบถาม 
 ทักท้วง 
 ร้องเรียน 

81.30 

 
 

  



ประเด็นที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น 
  ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  โดยมีคะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) ประกอบด้วย 
3 ตัวชี้วัด ดังนี ้

1) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนน 91.60 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้บุคคลากร
ภายใน (IIT) ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน โดยประเมินจากผู้บริหารสูงสุดที่ให้ความส าคัญในการ
ต่อต้านการทุจริต การทบทวนนโยบายป้องกันการทุจริต จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบเรื่องทุจริต และลงโทษทางวินัย ความเชื่อม่ันของช่องทางการ 

     ร้องเรียน ระดับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และการน าผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน 
     ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน ๖ ข้อ (ข้อ l๒๕ - i๓๐) มี 
     ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น จ านวน 2 ข้อ โดยมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๕) ดังนี้ 
 

ข้อค าถาม คะแนน ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
i๒๗ ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน
ได้รับการแก้ไขมากน้อยเพียงใด 

87.71 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อควรด าเนินการ ดังนี้ 
๑. จัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน ดังนี้  
๑) จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/มีผู้ปฏิบัติ หน้าที่
ตรวจสอบภายในที่มีการท างานอย่างเป็นอิสระ  
๒) น าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุง เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต  
๓) เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้บุคลากรและ 
ประชาชนทราบ   
2.จัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน ดังนี้  
๑) มีวางระบบการควบคุมภายใน  
๒) น าผลการควบคุมภายในไปใช้ในการปรับปรุง เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงานมากน้อย
เพียงใด 

 เฝ้าระวังการทุจริต 
 ตรวจสอบการทุจริต 
 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 

88.03 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อควรด าเนินการ ดังนี้ 
๑. จัดช่องทางให้บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น 
สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อได้โดยสะดวกและ 
ปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องหรือผู้แจ้ง และมี 
การประกาศเผยแพร่/กระบวนการขั้นตอนในการ 
ด าเนินการร้องเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน 
๒. จัดให้มีช่องทางการติดตามร้องเรียนได้ด้วยตนเอง 
และมีการรายงานผลการด าเนินงานหรือความก้าวหน้า 
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ เช่น โทรศัพท์ ระบบ
ออนไลน์ 

 
               
 



 2) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนน : 92.16 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านห้อ (EIT) ต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็น
ที่เก่ียวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานมีการปรับปรุงการให้บริการ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อการปรับปรุงการ
ให้บริการ 
               ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการท างาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน ๕ ข้อ (ข้อ e๑๑ – e15)มีประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน จ านวน 3 ข้อ โดยมีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๕) ดังนี้ 

ข้อค าถาม คะแนน ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
e๑๔ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ 
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ 
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน 
มากน้อยเพียงใด 

88.31 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อควรด าเนินการ ดังนี้ 
๑. จัดให้มีการอ านวยความสะดวกในการบริการ 
ประชาชนหรือผู้มาติดต่อ มีดังนี้ 
   ๑.๑ มีเก้าอ้ีรับรองผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการ 
   ๑.๒ มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือต าแหน่งใน 
การเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจน 
   ๑.๓ มีแผนผังก าหนดผู้รับผดิชอบแต่ละขั้นตอนและ 
ช่องทางการติดต่อ 
   ๑.๔ มีแบบค าร้องพร้อมทั้งตัวอย่างการกรอก 
ข้อมูล/เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าแนะน า 
   ๑.๕ มีการให้บริการนอกเวลาราชการส าหรับการ 
บริการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน หรือพิจารณาจัดบริการ 
ให้สอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
ในพ้ืนที่ 
   ๑.๖ มีการออกแบบสถานที่ค านึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ 
และผู้สูงอายุ 
   ๑.๗ ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ WIFI 
   ๑.๘ มีการจัดแสงสว่างอย่างเพียงพอ 
   ๑.๙ มีการจัดบัตรคิว หรือระบบเทคโนโยลีอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้บริการได้อย่างเป็นธรรม 
   ๑.๑1 มีจุดแรกรับเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
เช่น คัดกรองผู้มาติดต่อ ให้ค าแนะน าในการขอรับ 
บริการหรือช่วยเตรียมเอกสาร 

  

 ๓) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนน : ๙๒.92 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ (E/) ต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ชั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนด การ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมู และประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณีในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น "เพ่ือแลกกับ
การอนุมัติ อนุญาต และบริการอื่น ๆ นอกจากนีย้ังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวม
ที่จะต้นองค านึงถึงประโยชน์ชองประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 



           ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน ๕ ข้อ (ข้อ e๑ - e๕) ซึ่งทุกข้อได้คะแนนสูง
กว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๕) จึงต้องรักษาระดับผลการประเมินฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้อยู่ในเกณฑ์ต่อไป 
4) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 

 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
การติดตามผลผลการด าเนินการ 

1. มาตรการสร้าง
ฐานความคิดการ
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม 

1. เสริมสร้างฐานความคิด
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชนส์่วนรวม โดย
ประกาศมาตรการ / จดัท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
2. จัดท าคูม่ือแนวปฏิบัติในการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
 

ส านักปลดัฯ ม.ค.-เม.ย.
2565 

รายงานผลการด าเนินการหรือน าไปเปิดเผย
บนเว็ปไซต ์

2. มาตรการงดให้งด
รับของขวัญ ของ
พนักงานภายใน
หน่วยงาน 

1. จัดท าประกาศไม่เรียกร้อง 
ไม่รับผลประโยชน์ หรือ
ทรัพย์สินอื่นใด  ในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 
2.จัดท าข้อตกลงการงดให้งด
รับของขวัญทุกเทศกาล 

ทุกกอง ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2565 

1.รายงานการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปช่ัน งดการให้  งดรับของขวัญ  ของก านัล 
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาล ทุกโอกาสและทุกเทศกาล (No Gift 
Policy)  
2.ข้อตกลกระหว่างผู้บริหารและพนักงานเรื่อง
การงดให้งดรับของขวัญทุกเทศกาล 

 

 


