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๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข

ล้อ พบว่า มีผลคะแนน ๗๖.๙๘ คะแนน อยู่ในระดับ B ดังนี้  
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IIT คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัต้องพัฒนา 89.92 คะแนน 

คะแนนลดลงจากปีก่อน ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

 ผลคะแนน IIT พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ 
การปฏิบัติหน้าที่ ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้  ทั้งนี้ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ การ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการ
ประเมินต่ำ โดยเฉพาะประเด็นบุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติง าน 
ควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่างๆไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู ่มือ หรือแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการให้
บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลกรในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สิน
อย่างถูกต้อง 

EIT คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัต้องแก้ไข 83.98 คะแนน 

คะแนนลดลงจากปีก่อน ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

 ผลคะแนน EIT พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ 
คุณภาพการดำเนินงาน ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตัวชี้วัดที่ ๗ 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการ
ประเมินต่ำ โดยเฉพาะประเด็นการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดย
จัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส ทั้งนี้ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก 
สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลโดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง 
รวมทั้งควรจัดทำช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram 
เป็นต้น หน่วยงานจะต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวย
ความสะดวกในการเข้าใช้งาน 
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OIT คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัต้องแก้ไข 62.01 คะแนน 

คะแนนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ยังคงต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

 ผลคะแนน OIT พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ มีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข
อย่างเร่งด่วนหลายประเด็น โดยเฉพาะประเด็นนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) หน่วยงานต้องระบุข้อ
กฎหมายที่กำหนดแนวปฏิบัติไว้ด้วย ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในประเด็น
ให้หน่วยงานต้องแสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) 
ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๕ และประเด็นการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับ
ผลการประเมินฯ และมีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ 
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ผลคะแนนตามตัวชี้วัดในปี 2565 และมาตรการที่จะใช้ในปี 2566 

ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัด คะแนนปี 65 มาตรการที่จะใช้ปี66 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 96.16 พัฒนาให้ดีขึ้น 

2 การเปิดเผยข้อมูล 92.78 พัฒนาให้ดีขึ้น 

3 การใช้อำนาจ 91.65 พัฒนาให้ดีขึ้น 

4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.20 พัฒนาให้ดีขึ้น 

5 คุณภาพการดำเนินงาน 86.51 พัฒนาให้ดีขึ้น 

6 การใช้งบประมาณ 85.99 พัฒนาให้ดีขึ้น 

7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 85.63 พัฒนาให้ดีขึ้น 

8 การปรับปรุงการทำงาน 84.54 แก้ไขโดยเร่งด่วน 

9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 80.89 แก้ไขโดยเร่งด่วน 

10 การป้องกันการทุจริต 31.25 แก้ไขโดยเร่งด่วน 

 คะแนนรวม 76.98  

 

หมายเหตุ : คะแนนน้อยกว่า 85 = ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน, คะแนน 85 – 99 = พัฒนาให้ดีขึ้น

, คะแนน 100 = รักษาระดับ,พัฒนาให้ดีขึ้น 
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2. รายละเอียดการวิเคราะห์รายตัวชี้วัดพร้อมมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน ปี 2566 

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข้อ ได้รับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565 และมาตรการ/แนวทาง ที่จะดำเนินการในปี 2566 สรุปได้ดังนี้ 
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1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT  คะแนนลดลงจากปีก่อน ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  

และต้องมีมาตรการพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อรักษาระดับคะแนนให้ดีไว้ รองรับหากมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่มีรายละเอียดเพ่ิมข้ึนในปีต่อไป 

ตัวช้ีวัด คะแนน ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข

โดยเร่งด่วน/ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

กำหนดแล้ว
เสร็จ 

แนวทางการ
กำกับติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ
หน้าที่ 

96.16 ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้
ดีขึ้น 
- บุคคลากรยังขาดความ
เข้าใจในเรื่องระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
 

- สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของราชการทั้ง
บุคคลากรภายใน และขั้นตอน
ที่บุคคลภายนอกจะขอยืมใช้
ทรัพย์สินทางราชการ กำหนด
มาตรการการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพ่ือป้องกันไมใ่ห้มี
การนำไปใชป้ระโยชน์ส่วนตัว 
- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่มือ
หรือแนวทางให้บุคลากรถือ
ปฏิบัติและให้บุคลากรภายใน
มีการขออนุญาตในการยืม
ทรัพย์สินอย่างถูกต้อง 

- กองคลัง จัดประชุม/อบรม
สร้างความรู้ ตระหนัก
เกี่ยวกับขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ให้บุคคลากร
สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
ของหน่วยงานได้อย่าง
ถูกต้อง 
- กองคลังประชาสัมพันธ์
คู่มือการขออนุญาตในการ
ยืมทรัพย์สินราชการ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เพื่อให้
บุคลากรได้รับทราบการ
ปฏิบัติหรือแนวทางการยืม
ทรัพย์สินไปใช้อย่างถูกต้อง 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
กองคลัง 

ม.ค. - มี.ค. 
66 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. - มี.ค. 
66 

รายผลการ
ดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
รายผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ 

85.99 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้
อำนาจ 

91.65 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

85.63 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

90.20 
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2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT ได้มีการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ

ดำเนินงาน ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ควรพัฒนาและปรับปรุงตามตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

ตัวช้ีวัด คะแนน ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข

โดยเร่งด่วน/ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

กำหนดแล้ว
เสร็จ 

แนวทางการ
กำกับติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพ
การดำเนินงาน 

86.51 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน 
- การเผยแพร่ช่องทางการ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 
- การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางที่
หลากหลายและสะดวกใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
ง่าย ไม่ซับซ้อนแก่
ผู้รับบริการ 

- จัดทำช่องทางการร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่าน
ช่องทางเว็ปไซต์หลักของ
หน่วยงาน และเชื่อมโยงผ่าน
ทาง Facebook ของ
หน่วยงาน 
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
และเปิดเผยข้อมูลบนเว็ป
ไซต์หลักของหน่วยงานต่อ
การเข้าถึงข้อมูล และมีการ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 

- ปรับปรุงรูปแบบช่อง
ทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผ่านทางเว็ปไซต์ และ
Facebook  ให้สามารถเห็น
และเข้าถึงได้ง่าย  
 
- ปรับปรุงรูปแบบเว็ปไซต์
ของหน่วยงานให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

สำนักปลัด 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด 
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รายผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

80.89 

ตัวชี้วัดที่ 8 การ
ปรับปรุงการทำงาน 

84.54 
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3) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับต้องแก้ไข มีประเด็นที่ต้องแก้ไข

เร่งด่วนเพื่อให้ผู้บริการเกิดความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และต้องมีมาตรการพัฒนาให้ดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด คะแนน ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข

โดยเร่งด่วน/ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

กำหนดแล้ว
เสร็จ 

แนวทางการ
กำกับติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล 

92.78 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน 
- ต่อต้านการรับสินบน เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 
- สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำเนินการเพ่ือ
การป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้บุคคลากร
ได้รับทราบ ร่วมถึงการให้มี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรตาม
มาตรฐานจริยธรรม 

- จัดทำประกาศนโยบายไม่
รับของขวัญและของกำนัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ 
 
 
 
- จัดทำคู่มือการร้องเรียน 
จนท.ในหน่วยงาน ให้มี
กระบวนการที่ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย และเผยแพร่คู่มือให้
บุคคลากรในหน่วยงานและ
ประชาชนได้รับทราบ 
 
 
 

- ประกาศนโยบายไม่รับ
ของขวัญและของกำนัลทุก
ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ
ทางเว็ปไซต์ และช่องทาง
อ่ืนๆ 
- เผยแพร่คู่มือการร้องเรียน 
จนท.ในหน่วยงาน ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
กระบวนการในคู่มือ  
 
 
 
 
 

สำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด 
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รายผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต 

31.25 



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11 

 

ตัวช้ีวัด คะแนน ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข

โดยเร่งด่วน/ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

กำหนดแล้ว
เสร็จ 

แนวทางการ
กำกับติดตาม 

- สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำเนินการเพ่ือ
การป้องกันการทุจริตใน 
หน่วยงาน 

- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัด
ประชุม/อบรมสร้างความรู้ 
ความตระหนักเก่ียวกับการ
เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data 
Integrity and 
Transparency: 
OIT) และการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรตาม
มาตรฐานจริยธรรม 

สำนักปลัด ม.ค. - มี.ค. 
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