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องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหัน
อาเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

คานา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงานของตน และมุ่ ง หวั ง ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาตนเองใน
ด้านคุณธรรมและความโปร่ งใสเพื่อให้ เกิดธรรมาภิบาลในหน่ว ยงานภาครัฐ มีการดาเนินงานที่มุ่งให้ เกิด
ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนและส่ ว นรวมเป็ น ส าคั ญ และลดโอกาสที่ จ ะเกิ ด การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
รายงานฉบั บนี้ ได้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA)
ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2564) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
ประเด็น ที่ จ ะต้ อ งพัฒ นาให้ ดี ขึ้ น แนวทางการน าผลการวิ เ คราะห์ ไปสู่ แ นวทางการปฏิ บั ติ ของหน่ว ยงาน
ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่ อนการส่ งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จ ะสามารถ
ยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเป็ น ข้ อ มูล ในการปรั บ ปรุ งการดาเนิ น งานให้ เ ป็ นไปตามหลั กธรรมาภิ บ าล (Good governance)
สะท้ อ นถึ ง ภาพลั ก ษณ์ เ ชิ ง บวกให้ กั บ หน่ ว ยงาน และส่ ง ผลต่ อ การยกระดั บ ค่ า ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหัน
ตุลาคม 2564

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. หลักการและเหตุผล
สานั กงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนั กรู้ ให้ กับ หน่ ว ยงานภาครั ฐ มีการดาเนินงานอย่ างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของหน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity and transparency
Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ได้ถูกกาหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่า
เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดาเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่ ว นรวมเป็ น ส าคั ญ และลดโอกาสที่ จ ะเกิ ด การทุ จ ริต และประพฤติมิ ช อบในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ส่ ง ผลให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหัน จึงได้จัดทารายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน
ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการเพื่ อขับเคลื่ อนการส่ งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหัน
อาเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564)
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลสุวรรณคาม มีค่าคะแนนเท่ากับ 76.27 อยู่ในระดับ B มีรายละเอียดดังนี้
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การใช้อานาจ มีข้อเสนอแนะดังนี้
ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต จัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ร้องว่ามีความปลอดภัย และติดตามตรวจสอบสถานะคาร้องได้

2. แบบวั ดการรั บ รู้ ผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยภายนอก (EIT) ประสิ ทธิ ภ าพการสื่ อ สาร
มีข้อเสนอแนะดังนี้ หน่ว ยงานควรมีการปรับปรุง คุณภาพของการปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงานขั้นตอนที่
สะดวก รวดเร็ ว ดี ยิ่ งขึ้ น น าเทคโนโลยี มาใช้ สร้างความพึง พอใจให้ กับผู้ รับบริการ มี การเปิด โอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ และให้ความสาคัญกับความโปร่งใส
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้
หน่วยงานควรศึกษารายละเอียดของแนวทางการจัดทาข้อมูล OIT ให้ละเอียด จัดทาข้อมูลให้ตรงตามวัสถุ
ประสงค์ของประเด็นการตรวจ นาเข้า URL ให้ตรงตามหน้าเพจที่มีข้อมูล และควรต้องหมั่นตรวจสอบการเข้า
ดูข้อมูลในเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

เมื่อพิจารณาพบว่า ตัวชี้วัดการใช้อานาจ ได้คะแนนเท่ากับ 95.67 ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุด
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับ 94.97 และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนที่น้อยที่สุดในปี
พ.ศ. 2564 คือตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า จุดแข็งของการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นหั น อ าเภอโนนศิ ล า จั ง หวั ด ขอนแก่ น คื อ
การใช้อานาจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อานาจ
ของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบอานาจงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึง
การใช้อานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้
ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอานาจ การซื้อขายตาแหน่ง
หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้ ก ลุ่มหรื อพวกพ้อง และจุดอ่อน คือ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น บนเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน เพื่ อ เปิ ด เผยการ
ดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดาเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริหารการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพื่อนาไปสู่การจัดทามาตรการส่ งเสริมความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน และมีการกากับติดตามการนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า 90) มีดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
3.2 ประเด็นจุดอ่อน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า 90 คะแนน มีดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทางาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
3.2 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุด)
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
4. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ทั้ง 3 เครื่องมือ)
4.1 การประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564)
ตัวชี้วัด

ประเด็นการประเมิน

ประเด็นที่ควรพัฒนา

การแก้ไข
ปัญหาการ
ทุจริต

การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน (IIT) ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้
ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานต้องทบทวน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทาแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้
อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึง การประเมิน
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ที่ต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงาน
ลดลงหรือไม่มีเลย

ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญในการต่อต้านการ
ทุจริต จัดทาแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อนาไปสู่การ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีระบบ
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้ร้องว่ามีความปลอดภัย และ
ติดตามตรวจสอบสถานะคาร้องได้

4.2 การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564)
ตัวชี้วัด

ประเด็นการประเมิน

การปรับปรุงระบบการทางาน การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริหาร ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้หรือส่วนเสียของ
หน่วยงาน (EIT) ต่อการปรับปรุงระบบการ
ทางาน ในประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดย
ควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน
เพื่อสอดคล้องกับความต้องการด้วย

ประเด็นที่ควรพัฒนา
หน่วยงานควรมีการปรับปรุง
คุณภาพของการปฏิบัติงาน ให้มี
กระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก
รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น นาเทคโนโลยีมาใช้
สร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ และ
ให้ความสาคัญกับความโปร่งใส

4.3 การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564)
ตัวชี้วัด

ประเด็นการประเมิน

ประเด็นที่ควรพัฒนา

การป้องกันการ
ทุจริต

การประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการ
ต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน
2 ประเด็น (1) การดาเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริหารการ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต

ผู้บริหารควรแสดงเจตจานงหรือคามั่น
สัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทา
มาตรการภายในเพื่อความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ

5. ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มาตรการ

แนวทางการปฏิบัติ

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

มาตรการภายใน
เพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตภายใน
องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านหัน

- จัดทามาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

1. ผู้รับผิดขอบดาเนินการ สานักปลัด
จัดทามาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้าน

- จัดทามาตรการให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานของ
องค์การบริการส่วนตาบล
บ้านหัน
- จัดทามาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง

2. ผู้บริหารประกาศ
มาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหันและหลักเกณฑ์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลภายนอกรับทราบ

- จัดทาหลักเกณฑ์
มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
ข้อร้องเรียน กรณีการทุจริต
3. ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
และประพฤติมิชอบของ
เผยแพร่มาตรการภายใน
เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
เพือ่ ส่งเสริมความโปร่งใส
ส่วนตาบลบ้านหัน
และป้องกันการทุจริต
- จัดทามาตรการป้องกัน
ภายในองค์การบริหารส่วน
การให้หรือรับสินบน
ตาบลบ้านหัน
- จัดทามาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- จัดทามาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ
- จัดทามาตรการในการ
สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น และข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหัน

ผู้รับผิดชอบ

การกากับติดตาม
รายงานผลการ
ดาเนินงานตาม
มาตรการ
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 12 เดือน

มาตรการ
ประกาศเจตนารมณ์
ในการต่อต้านการ
ทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
บ้านหัน และ
นโยบายไม่รับ
ของขวัญ (No Gift
Policy)

แนวทางการปฏิบัติ
ผู้บริหารควรแสดงเจตนารม
ในการต่อต้านการทุจริต
หรือคามั่นสัญญาว่า จะ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นไป
ตามหลักธรรมมาภิบาล

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารประกาศ
สานักปลัด
เจตนารมณ์ในการต่อต้าน
การทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านหัน

การกากับติดตาม
รายงานผลการ
ดาเนินงานตาม
มาตรการ
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 12 เดือน

