
 

 

การวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

อ าเภอทับสะแก  

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ ์

 



 

ค าน า  

 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนต าบลเขาล้าน ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งก าหนดให้ได้ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่
เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ.2565 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาล้าน  จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเพ่ือเป็นการ
ยกระดับการด าเนินงานในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานในปีต่อไป  

       องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
3 เครื่องมือโดยสรุป ดังนี้  

เครื่องมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  ร้อยละ 30 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ  
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ร้อยละ 30 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร   
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน แบบตรวจการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 40 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   
2.ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับ 
ระดับผลการประเมินโดยจ 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 F 

 

 

 

 

 



3.โดยผลการประเมินภาพรวม ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน  
ได้คะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT )  

 

ตัวช้ีวัด  ผลคะแนน 
1.การปฏิบัติหน้าที่  83.47 

2.การใช้งบประมาณ  72.27 
3.การใช้อ านาจ  71.14 

4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ  68.59 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต  65.29 

4. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External Integrity and Transparency Assessment  
: EIT ) 

ตัวช้ีวัด  ผลคะแนน 
6.คุณภาพการด าเนินงาน  80.76 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร  79.45 
8.การปรับปรุงการท างาน  65.74 

5. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency Assessment  
: OIT ) 

ตัวช้ีวัด  ผลคะแนน 
9. การเปิดเผยข้อมูล  88.50 

10.การป้องกันการทุจริต  100 



สรุป องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน คะแนนรวมหน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย 81.94 ระดับ B 
ไม่ผ่าน ค่าเป้าหมายแผนแม่บทฯ 

การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

************* 

1.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบล 
เขาล้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมมีระดับคะแนน 81.94 ระดับผลการประเมิน B 

2.ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด  

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

อนัดบั ตวัชีว้ัด คะแนน 

1 การป้องกนัการทจุรติ 100.00 

2 การเปิดเผยขอ้มลู 88.50 

3 การปฏบิตัหินา้ที ่ 83.47 

4 คณุภาพการด าเนนิงาน 80.76 

5 ประสทิธภิาพการสือ่สาร 79.45 

6 การใชง้บประมาณ 72.27 

7 การใชอ้ านาจ 71.14 

8 การใชท้รัพยส์นิของราชการ 68.59 

9 การปรบัปรงุการท างาน 65.74 

10 การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ 65.29 

 



1. ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

         1.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน IIT หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดย
หน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและจัดท า
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่าง
เป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท า
ให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายในในการร้องเรียน
เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

        1.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน EIT หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงระบบการท างาน 
โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้อง
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว และยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึน 

        1.3 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน OIT คะแนนภาพรวมอยู่ในระดับที่หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้ 
และควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2. ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) 

        ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานพัฒนาการด าเนินงานในด้านสาธารณูปโภคใน
พ้ืนที่ให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน 

ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 

1.แผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการประชาชนและการก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน
บริการไม่เป็นปัจจุบัน 

2.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ภายในหน่วยงานไม่ครบทุกกระบวนงานท าให้เจ้าหน้าที ่

 ขาดความรู้ความเข้าใจส าหรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



3.เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานขาดความสนใจและการเอาใจใส่ในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน 

การพัฒนาหรือการแก้ไข 

1.ก าชับให้แต่ละงานบริการด าเนินการจัดท าแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการประชาชนและ 

 การก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละงานบริการให้เป็นปัจจุบัน 

2.ก าชับให้แต่ละงานบริการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่บุคคลภายในและ
ภายนอก หน่วยงาน 

3.สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้ความสนใจและรู้จักการเอาใจใส่ในการตอบแบบวัดการรับรู้ 

 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 

1.ขัน้ตอนการให้บริการมีหลายขั้นตอนท าให้การบริการงานล่าช้า 

2.การให้บริการในแต่ละงานบริการไม่สามารถอ านวยความสะดวกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

 ได้เท่าท่ีควร 

3.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆไม่ครบทุกกระบวนงานท าให้ประชาชนผู้รับบริการขาด
ความรู้ความเข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้อง 

การพัฒนาหรือการแก้ไข 

1.ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการของแต่ละงานให้ลดลงและรวดเร็วในการให้บริการ 

2.ปรับปรุง พัฒนา และอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชนผู้รับบริการทุกขั้นตอนของงานบริการ 

 ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

3.ก าชับให้แต่ละงานบริการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 



ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 

1.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละงานไม่ได้น าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

2.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

3.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเด็นของแต่ละ
งาน 

การพัฒนาหรือการแก้ไข 

1.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละงานด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลงานบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ของ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

2.จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรม 

 และความโปร่งใส 

3.ด าเนินการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ครอบคลุม ครบถ้วน 
ทุกประเด็นของแต่ละงานแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติ 

1.แต่งตั้งคณะท างานก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

2.มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

3.ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

4.ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละงานที่รับผิดชอบเป็นประจ าทุกเดือน 

5.เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ปิดประกาศ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และทางเว็บไซต ์

 ของหน่วยงาน 

 

 


