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ค าน า 

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  

เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตกให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งก าหนดให้ได้ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมี
ผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ.2565 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกจึงได้
ด าเนินการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเพ่ือเป็นการยกระดับการ
ด าเนินงานในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานในปีต่อไป  

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  
  กันยายน 2564 
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กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 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 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 

2. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับ
ระดับผลการประเมิน 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. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT ) 

ตัวชี้วัด ผลคะแนน 
1.การปฏิบัติหน้าที่  100.00 
2.การใช้งบประมาณ  98.17 
3.การใช้อ านาจ  100.00 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ  99.82 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต  100.00 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
( External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) 

6.คุณภาพการด าเนินงาน  96.17 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร  95.60 
8.การปรับปรุงการท างาน 96.01 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) 

9. การเปิดเผยข้อมูล  100.00 
10.การป้องกันการทุจริต 100.00 

คะแนนเฉลี่ย 98.66  

 การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขันแตก ในภาพรวมมีระดับ คะแนน 98.66 จัดอยู่ในระดับ AA 

2. ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากันจ านวน 5 ตัวชี้วัดคือ 
คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีระดับคะแนน, ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ, ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต, ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ า
ที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีระดับคะแนน 95.60 

3. ผลการประเมินจ านวน 10 ตัวชี้วัด มีระดับคะแนนผลการประเมิน (Rating Score) อยู่ในช่วง
คะแนน 95.00 – 100 ระดับ AA 
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ประเด็นข้อบกพร่องและแนวการพัฒนาหรือการแก้ไข 

     ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล
บางขันแตก โดยสามารถแจงรายละเอียดผลการประเมินตามแบบวัดทั้ง 3 แบบ โดยพิจารณาตัวชี้วัดที่มี
คะแนนต่ าสุด ดังนี้  

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ผลคะแนน 98.17  การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช่จ่าย

งบประมาณให้บุคลากรทราบ เช่น แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ความคืบหน้า ความคุ้มค่า หรื อ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ยังไม่ครอบคลุมถึงบุคลากรในทุกระดับต าแหน่ง ท าให้บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ
ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช่จ่ายงบประมาณ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการแนวการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน 
ด าเนินจัดท าแผนการใช้จ่าย และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช่จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบ 

ครอบคลุมถึงบุคลากรในทุกระดับต าแหน่ง และใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ และไม่
เอ้ือพวกพ้อง ไม่เบิกจ่ายเท็จ ไม่จัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และต้องไม่จัดท าโครงการเพ่ือ
เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือพวกพ้องในการมาจัดซื้อจัดจ้าง และมีการตรวจสอบภายใน และสามารถให้
บุคลากรในองค์กรสามารถร้องเรียนได้ 

2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
ตัวชี้วัดที่ 8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ผลคะแนน 95.60 ในการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน  

การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนติดต่อยังเข้าถึงยากซับซ้อนมีช่องทางยังไมห่ลากหลาย ไม่ครอบคลุม 
และการชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน ยังไม่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าที่ควร 

มาตรการแนวการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน 
หน่วยงานควรมีการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

โดยเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น การเพ่ิมหอกระจายเสียงส าหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ของทางหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์
หน่วยงาน : http://bangkhunteak.go.th/ (เมนูข่าวประชาสัมพันธ์) และ Facebook หน่วยงาน : 
https://www.facebook.com/bangkhuntaek อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายจะต้องท า
ให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างคล่องตัว เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ที่ตรงกัน เกิดความร่วมมือ และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เ พ่ือให้การท างานขององค์กรสามารถ
บรรลุเป้าหมาย และประสบผลส าเร็จด้วยดี โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ คือ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ผลคะแนน 100 พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับที่

หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้ และควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
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มาตรการแนวการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน 
1. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบแต่ละงานด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลงานบริการต่างๆ บนเว็บไซต์

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกให้เป็นปัจจุบันโดยต้องน าข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูล
พ้ืนฐานขององค์กร แผนด าเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม โดยมีการติดตามของ admin 
อย่างสม่ าเสมอ  

3. ตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลา พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ 
4. จัดท าช่องทาง E-SERVICE ให้แก่ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจ

ของหน่วยงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้  
5. ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้แก่

ประชาชนมากยิ่งขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายเสียงของต าบลเพ่ือให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

 6. ด าเนินการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ครอบคลุม 
ครบถ้วนทุกประเด็นของแต่ละงาน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 

1. แต่งตั้งคณะท างานก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
2. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับพนักงาน

ส่วนต าบล และพนักงานจ้างในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
4. ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละงานที่รับผิดชอบเป็นประจ าทุกเดือน 
5. เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ปิดประกาศ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน  

ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก: http://bangkhunteak.go.th และ facebook องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก: https://www.facebook.com/bangkhuntaek 

6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM : Knowledge Management) เพ่ือเพ่ิมความรู้และความเข้าใจ
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 

 สภาพแวดล้อมการท างานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ประจ าปี 2564 
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