
  
 
 

 
 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   



ค าน า 

  ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน   
ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

  เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายให้บรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งก าหนดให้ได้ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินจะต้องมีผลคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล      
ห้วยทราย จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเพ่ือเป็นการ
ยกระดบัการด าเนินงานในด้านคณุธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานในปีต่อไป  

องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยทราย 
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กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนนิงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

1. การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปงีบประมาณ  
    พ.ศ. 256๔ ประกอบด้วย 10 ตวัชี้วัด โดยประกอบด้วยเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ  
    โดยสรปุ ดังนี้ 
 

เครือ่งมอืในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
แบบวัดการรบัรู้ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) 

 
 
 

ตัวชี้วัดที ่1 การปฏิบัติหน้าที ่  
 

ร้อยละ 30 
ตัวชี้วัดที ่2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที ่3 การใช้อ านาจ  
ตัวชี้วัดที ่4 การใช้ทรพัย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที ่5 การแก้ไขปญัหาการทจุรติ 

แบบวัดการรบัรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(EIT) 

ตวัชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
ร้อยละ 30 ตวัชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตวัชี้วัดที่ 8 การปรบัปรงุระบบการท างาน 
แบบตรวจการเปิดเผย 

ข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) 

ตวัชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ร้อยละ 40 ตวัชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจรติ 

 
 
2. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล และการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผล    
การประเมนิ 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 าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 
แบบวัดการรบัรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน  

( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT )  
ตัวชี้วัด ผลคะแนน 

1. การปฏิบัติหน้าท่ี 95.26 
2. การใช้งบประมาณ 88.88 
3. การใช้อ านาจ 93.22 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 87.91 
5. การแกไ้ขปัญหาทุจริต 93.85 

แบบวัดการรบัรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก  
( External Integrity and Transparency Assessment : EIT )  

6. คุณภาพการด าเนินงาน 86.99 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.37 
8. การปรับปรุงการท างาน 86.10 

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ  
( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT )  

9. การเปิดเผยข้อมลู 82.42 
10. การป้องกันการทุจรติ 31.25 
  

คะแนนเฉลี่ย 76.53 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

*************  
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหาร        

ส่วนต าบลห้วยทราย ในภาพรวมมีระดับคะแนน 76.53 จัดอยู่ในระดับ B 
2. ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ 

มีระดับคะแนน 95.26 ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต               
มีระดับคะแนน 31.25 

3. ผลการประเมินจ านวน 10 ตัวชี้วัด มีระดับคะแนนต่ ากว่า 85.00  
 

ข้อบกพร่องและการพัฒนา / แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT)                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

*********** 
ข้อบกพร่อง  
1. แผนผังแสดงขั้นตอน / ระยะเวลาการให้บริการประชาชน และการก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่    
    ละงานบริการไม่เป็นปัจจุบัน  
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ภายในหน่วยงานไม่ครบทุกกระบวนงานท าให้เจ้าหน้าที่      

ขาดความรู้ความเข้าใจส าหรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3. เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานขาดความสนใจ และการเอาใจใส่ในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน 
๔. มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่องของการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในเรื่องของขั้นตอนการขออนุญาต

เพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการยังมีความสะดวกไม่เพียงพอ อีกทั้งในเรื่องของการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงานบุคลากรในหน่วยงานยังบกพร่องในเรื่องของการขออนุญาตอย่างถูกต้อง รวมทั้ง
ต้องปรับปรุงการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
กลุ่มหรือพวกพ้อง 

การพัฒนาหรือการแก้ไข  

1. ก าชับให้แต่ละงานบริการด าเนินการจัดท าแผนผังแสดงขั้นตอน / ระยะเวลาการให้บริการประชาชนและ     
การก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละงานบริการให้เป็นปัจจุบัน  

2. ก าชับให้แต่ละงานบริการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่บุคคลภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน  

3. สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้ความสนใจและรู้จักการเอาใจใส่ในการตอบแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

 ๔. ออกมาตรการแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการป้องกันการขอยืมทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ปฏิบัติงานบุคลากรในหน่วยงานยังบกพร่องในเรื่องของการขออนุญาตอย่างถูกต้องและปรับปรุง
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการยังมีความสะดวกมากข้ึน  
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ข้อบกพร่องและการพัฒนา / แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

********  
ข้อบกพร่อง  
1. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารในการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานไม่   

มากเท่าท่ีควร 
2. การให้บริการในแต่ละงานบริการไม่สามารถอ านวยความสะดวกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการ ได้เท่าท่ีควร  
3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไม่ครบทุกกระบวนงานท าให้ประชาชนผู้รับบริการขาด

ความรู้ความเข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้อง  

การพัฒนาหรือการแก้ไข  

1. ควรจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการเพิ่มมากขึ้น  

2. ปรับปรุง พัฒนา และอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชนผู้รับบริการทุกขั้นตอนของงานบริการ
ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

3. ก าชับให้แต่ละงานบริการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย  

 
  ข้อบกพร่องและการพัฒนา / แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ข้อบกพร่อง  
1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละงานไม่ได้น าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรอบขอบในการแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กล่าวคือ ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย       
ในภาพรวมมีระดับคะแนน 76.53 จัดอยู่ในระดับ B ไม่ผ่านเกณฑ์ ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่า
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ มีระดับคะแนน 95.26 ส่วนตัวชี้วัดที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีระดับคะแนน 31.25 ผู้ตรวจประเมิน ได้ให้
ความเห็นต่อการประเมินในแต่ละข้อที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ได้คะแนน ๐ คะแนน จ านวน ๑0 
ข้อ คือ  
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การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

02 ข้อมูลผู้บริหาร ไม่มีช่องทางติดต่อปลัด 0.00 

การปฏิบัติงาน 

011 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 

ไม่มี url 0.00 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน 

ไม่มีเดือนกุมภาพันธ์ 2564 0.00 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

หลักเกณฑ์ไม่ครบทั้ง 5 ด้าน 0.00 

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

ไม่พบรายงาน 0.00 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี 

เป็นรายงานตรวจสอบภายใน 0.00 

037 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง
การทุจริต 

ไม่มีผลการประเมินความเสี่ยงจากข้อ 036 0.00 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

041 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 

ไม่พบรายงานผลการด าเนินการทุจริต
ประจ าปี  

0.00 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ไม่มีรายงานข้อบกพร่อง มาตรการ 0.00 

043 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

มาตรการจากข้อ 42 จึงไม่พบการแสดง
กิจกรรม/การด าเนินงาน รวมถึงผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี 63 

0.00 
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 การพัฒนาหรือการแก้ไข  
1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละงานด าเนินการส่งมอบข้อมูลที่จะเปิดเผยให้งานประชาสัมพันธ์                  

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลงานต่าง ๆ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
๒. ปรับปรุงเว็บไซต์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องศึกษาและท าความเข้าใจในการใช้งานเว็บไซต์ 
2. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส  
3. ด าเนินการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ครอบคลุม ครบถ้วน        

ทุกประเด็นของแต่ละงาน 
 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปสู่การปฏิบัติ 

1. แต่งตั้งคณะท างานก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
2. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
3. ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างนายเทศมนตรีต าบลริมเหนือกับพนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
๔. ออกมาตรการแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการป้องกันการขอยืมทรัพย์สินของราชการไป

ใช้ปฏิบัติงานบุคลากรในหน่วยงานยังบกพร่องในเรื่องของการขออนุญาตอย่างถูกต้องและปรับปรุง
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการยังมีความสะดวกใหมีความสะดวกมากข้ึน 

๕. ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละงานที่รับผิดชอบเป็นประจ าทุกเดือน  
๖. เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ปิดประกาศ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และทาง

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 

 


