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องคการบริหารสวนตาํบลบางขันแตก 
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 



คํานํา 

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงาน
ภาครัฐ ทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ี
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด  

เพ่ือเปนการยกระดับผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลบางขันแตกใหบรรลุเปาหมายและตัวชี้วัดตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการ
ตอตาน การทุจริตและประพฤติมิชอบซ่ึงกําหนดใหไดรอยละ 80 ของหนวยงานท่ีเขารับการประเมินจะตองมี
ผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในป พ.ศ.2565 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกจึงได
ดําเนินการวิเคราะห ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานเพ่ือเปนการยกระดับการ
ดําเนินงานในดานคุณธรรม และความโปรงใสของหนวยงานในปตอไป  

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก  
  มีนาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หัวขอ            หนา 
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส           1 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส                2 

การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส          2 

ขอบกพรองและการพัฒนา/แกไขผลการประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ( IIT)      3 

ขอบกพรองและการพัฒนา/แกไขผลการประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)      3 

ขอบกพรองและการพัฒนา/แกไขผลการประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)       3 

แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ           4 

สภาพแวดลอมการทํางานของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก ประจําป 2563      4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนนิงานของหนวยงานของรัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบดวย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบดวยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  
3 เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี ้

เคร่ืองมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
แบบวัดการรับรู 

ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
(IIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี 

รอยละ 30 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู 
ของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

(EIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน 
รอยละ 30 ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 
แบบตรวจการเปดเผย 
ขอมูลสาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล รอยละ 40 ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 
 

2. กําหนดเกณฑการประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะคาคะแนนควบคูกับ
ระดับผลการประเมิน โดยจําแนกออกเปน 7 ระดับ ดังนี ้

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 
 

 

 

 

 

 

1 



ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT ) 

ตัวชี้วัด ผลคะแนน 
1.การปฏิบัติหนาท่ี  100.00 
2.การใชงบประมาณ  95.46 
3.การใชอํานาจ  100.00 
4.การใชทรัพยสินของราชการ  98.89 
5.การแกไขปญหาการทุจริต  99.44 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
( External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) 

6.คุณภาพการดําเนินงาน  94.77 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร  94.01 
8.การปรับปรุงการทํางาน 93.59 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) 

9. การเปดเผยขอมูล  88.50 
10.การปองกันการทุจริต 100.00 

คะแนนเฉลี่ย 95.56  

 การวิเคราะหผลการประเมินภาพรวม ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการบริหาร
สวนตําบลบางขันแตก ในภาพรวมมีระดับ คะแนน 95.56 จัดอยูในระดับ AA 

2. ผลการประเมินแบงตามตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุดเทากันจํานวน 3 ตัวชี้วัดคือ 
คือ ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี มีระดับคะแนน 100.00, ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ และตัวชี้วัดท่ี 10 
การปองกันการทุจริต สวนตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล มีระดับคะแนน 
88.50 

3. ผลการประเมินจํานวน 10 ตัวชี้วัด มีระดับคะแนนผลการประเมิน (Rating Score) อยูในชวง
คะแนน 95.00 – 100 ระดับ AA 

 
 
 
 
 
 
 

 

2 



ประเด็นขอบกพรองและแนวการพฒันาหรือการแกไข 
     ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของหนวยงานองคการบริหารสวนตําบล

บางขันแตก โดยสามารถแจงรายละเอียดผลการประเมินตามแบบวัดท้ัง 3 แบบ โดยพิจารณาตัวชี้วัดท่ีมี
คะแนนต่ําสุด ดังนี้  

1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)  
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ ผลคะแนน 95.46 การเผยแพรขอมูลเก่ียวกับแผนการใชจาย

งบประมาณใหบุคลากรทราบ เชน แผนการใชจายงบประมาณประจําป ความคืบหนา ความคุมคา หรือ
ประโยชนท่ีจะเกิดขึ้น ยังไมครอบคลุมถึงบุคลากรในทุกระดับตําแหนง ทําใหบุคลากรขาดความรูความเขาใจ
สําหรับขอมูลเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณ และขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

แนวการพฒันาหรือการแกไข 
ดําเนินจัดทําแผนการใชจาย และเผยแพรขอมูลเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณใหบุคลากรทราบ 

ครอบคลุมถึงบุคลากรในทุกระดับตําแหนง และใชจายงบประมาณใหคุมคา ไมบิดเบือนวัตถุประสงค และไม
เอ้ือพวกพอง ไมเบิกจายเท็จ ไมจัดซ้ือจัดจางใหแกผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง และตองไมจัดทําโครงการเพ่ือ
เอ้ือประโยชนตอผูประกอบการหรือพวกพองในการมาจัดซื้อจัดจาง และมีการตรวจสอบภายใน และสามารถให
บุคลากรในองคกรสามารถรองเรียนได 

2. แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)  
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ผลคะแนน 93.59 ข้ันตอนการใหบริการมีหลายขั้นตอน

ทําใหการบริการงานลาชา การใหบริการในแตละงานบริการไมสามารถอํานวยความสะดวกและเปนท่ีพึงพอใจ
ของประชาชนผูรับบริการไดเทาท่ีควร การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ไมครบทุกกระบวนงาน
ทําใหประชาชนผูรับบริการขาดความรูความเขาใจในการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของ 

แนวการพฒันาหรือการแกไข 
ปรับปรุงข้ันตอนการใหบริการของแตละงานใหลดลงและรวดเร็วในการใหบริการ ปรับปรุงพัฒนา และ

อํานวยความสะดวกในการบริการประชาชนผูรับบริการทุกขั้นตอนของงานบริการใหประชาชนเกิดความ 
พึงพอใจสูงสุด กําชับใหแตละงานบริการดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ผานชองทางท่ี
หลากหลาย และมีมาตรการลดขั้นตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) 
การใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี  

3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล ผลคะแนน 88.50 เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบแตละงานไมไดนําขอมูล

เผยแพรบนเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนปจจุบัน ขาดความตอเนื่อง เจาหนาท่ีขาดความรูและ
ความเขาใจในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส และมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงานยังไมครอบคลุม ครบถวนทุกประเด็นของแตละงาน 
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แนวการพฒันาหรือการแกไข 
1. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
2. มอบหมายใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบแตละงานดําเนินการเผยแพรขอมูลงานบริการตางๆ บนเว็บไซต

ขององคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกใหเปนปจจุบันโดยตองนําขอมูลตางๆ ลงใหครบถวน เชน ขอมูล
พ้ืนฐานขององคกร แผนดําเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม โดยมีการติดตามของ admin 
อยางสม่ําเสมอ  

3. ตรวจสอบและตออายุเว็บไซตใหทันกําหนดเวลา พรอมท่ีจะเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ 
4. จัดทําชองทาง E-SERVICE ใหแกผูรับบริการ สามารถขอรับบริการตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจ

ของหนวยงานผานชองทางเว็บไซตได  
5. สงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานใหแก

ประชาชนมากยิ่งข้ึน เชน การประชาสัมพันธผานทางหอกระจายเสียงของตําบลเพ่ือใหประชาชนรับทราบ
ขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง 

 6. ดําเนินการกําหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหครอบคลุม 
ครบถวนทุกประเด็นของแตละงาน 

แนวทางการนําผลการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน 

1. แตงตั้งคณะทํางานกําหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
2. มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียมขอมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
3. ดําเนินการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับพนักงาน

สวนตําบล และพนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 
4. ติดตามผลการดําเนินงานของแตละงานท่ีรับผิดชอบเปนประจําทุกเดือน 
5. เผยแพรผลการดําเนินงานผานชองทางตาง ๆ ไดแก ปดประกาศ หอกระจายขาวหมูบาน  

ทางเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก: http://bangkhunteak.go.th และ facebook องคการ
บริหารสวนตําบลบางขันแตก: https://www.facebook.com/bangkhuntaek 

6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM : Knowledge Management) เพ่ือเพ่ิมความรูและความเขาใจ
ในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส และมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

 
 สภาพแวดลอมการทํางานของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก ประจําป 2563  
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