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******************************************* 
คำนำ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล ผลการ
ประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสมเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ดำเนินงานตามหลัดธรรมาภิบาล(Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1)การปฏิบัติหน้าที่ (2)การใช้
งบประมาณ (3)การใช้อำนาจ (4)การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5)การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6)คุณภาพการ
ดำเนินงาน (7)ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8)การปรับปรุงระบบการทำงาน (9)การเปิดเผยข้อมูล และ(10)การ
ป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน(Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพทุก
หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือได้มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index 
: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and  Transparency Assessment : ITA) ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่
สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)    
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
ไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
โดยภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.11 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ระดับ A เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดระดับผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย(85 คะแนนขึ้นไป) คือ ตัวชี้วัดอันดับที่ 1     
การปฏิบัติหน้าที่  คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.41 คะแนน ตัวชี้วัดอันดับที่ 2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.41 คะแนน ตัวชี้วัดอันดับที่ 3 การใช้อำนาจ  คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.25  
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คะแนน  ตัวชี้วัดอันดับที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.73 คะแนน ตัวชี้วัดอันดับ
ที่ 5 การใช้งบประมาณ คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.81 คะแนน ตัวชี้วัดอันดับที่ 6 การป้องกันการทุจริต 
คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.75 คะแนน และ ตัวชี้วัดอันดับที่ 7 คุณภาพการดำเนินงาน คะแนนเท่ากับร้อยละ 
86.85 คะแนน              

ส่วนที่จะต้องพัฒนา เนื่องจากได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย(ร้อยละ 85) คือ ตัวชี้วัด อันดับที่ 8 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.60 คะแนน ตัวชี้วัดอันดับที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.06 คะแนน และตัวชี้วัดอันดับที่ 10 การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อย
ละ 82.25 คะแนน 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่
แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ ดังนี้ 
  3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จำนวน 7 ตัวช้ีวัด คือ 
   คือ ตัวชี้วัดอันดับที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.41 คะแนน ตัวชี้วัด
อันดับที่ 2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.41 คะแนน ตัวชี้วัดอันดับที่ 3 การใช้อำนาจ  
คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.25คะแนน  ตัวชี้วัดอันดับที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนนเท่ากับร้อยละ 
97.73 คะแนน ตัวชี้วัดอันดับที่ 5 การใช้งบประมาณ คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.81 คะแนน ตัวชี้วัดอันดับที่ 
6 การป้องกันการทุจริต คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.75 คะแนน และ ตัวชี้วัดอันดับที่ 7 คุณภาพการ
ดำเนินงาน คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.85 คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน และ
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อันสะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีการ
ดำเนินงานเป็นไปตามหลักความโปร่งใส มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื้อสัตย์ มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด
และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน และคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  3.2 จุดที่ต้องพัฒนา(ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) จำนวน 3 ตัวช้ีวัด คือ 
  (1) ตัวชี้วัดที่  8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.60           
เป็นคะแนน  จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ         
ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการ   (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ  (4)  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และ (5) การส่งเสริมการ โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส
ให้เกิด การมีส่วนร่วมซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 
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(2) ตัวชี้วัดที่  9 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.06           

เป็ น คะแนนจากการหน่ วยงานมี การป รับป รุ งคุณ ภ าพการปฏิ บั ติ งาน /การให้ บ ริก าร ให้ ดี ขึ้ น  
(2)การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน (3)  การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ 
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น (4) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น และ (5) การปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
  (2) ตัวชี้วัดที่  10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.25           
เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนง
สุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญ
ต่อผลการประเมินเพ่ือนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตาม
การนำไปสู่การปฏิบัติอย่างรูปธรรม 

 4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 4.1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน( Internal) หน่วยงานมี
คะแนน IIT อยู่ที่ระดับผ่านเกณฑ์เป้าหมาย(85 คะแนนขึ้นไป)ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างซื้อสัตย์ มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน และคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับเรื่อง
การปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่า
เทียมกัน และจัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนให้เป็นความลับ 
 4.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External) หน่วยงานมี
คะแนน EIT อยู่ที่ระดับผ่านเกณฑ์เป้าหมาย(85 คะแนนขึ้นไป)ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างซื้อสัตย์ มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน และคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับเรื่อง
การปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่า
เทียมกัน และจัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้เป็นความลับ 
 4.3 เมื่อพิจารณา OIT หน่วยงานมีคะแนนอยู่ที่ระดับต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย(ร้อยละ 85) โดยไม่
พบว่ามีกี่ดำเนินงานที่เป็นระบบเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ทั้งนี้มี
ข้อเสนอแนะที่หน่วยงานควรดำเนินการโดยเร่งด่วน ได้แก่ 



 1) หน่วยงานควรพัฒนาระบบเว็ปไซต์ของตนเองให้สอดคล้องเป็นไปตามโครงสร้างของข้อมูลตาม 
OIT ให้ครบทุกหัวข้อการประเมินทั้งหมด และควรมีผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและนำข้อมูลเข้าเข้าในระบบให้
ข้อมูลทันสมัยและถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์การประเมินตามระบ ITAS 
 2) ผู้ดูแลระบบหรือผู้ประสานงานของหน่วยงาน(Admin) และทีมงานควรศึกษาคู่มือการจัดทำข้อมูล
เพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณะที่สอดคล้องกับ OIT โดยละเอียดเพ่ือให้ตอบคำถามในแบบประเมินได้อย่างชัดเจน 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคำถามในแต่ละข้อ 
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 3) ก่อนที่จะมีการอนุมัติในระบบ ITAS ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบหรือผู้ประสานของหน่วยงาน
(Admin) ควรมีการตรวจสอบคำตอบในทุกประเด็นคำถามให้ละเอียด เพ่ือป้องกันการจัดส่งข้อมูลที่ผิดพลาด
ไม่ตรงกับคำถามซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประเมิน 
 ผลการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควร
ให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในประเด็นของการป้องกันการทุจริต ซึ่งพบว่า 
แท้จริงแล้วหน่วยงานมีการวางระบบที่เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอยู่
แล้ว แต่ข่าวสารอาจยังไม่เป็นปัจจุบัน ทันสมัย ประกอบกับลิงค์ที่กำหนดเป็น URL สำหรับการเชื่อมโยงนั้น 
มิใช่เป็นลิงค์ภายในหน่วยงานแต่เป็นลิงค์ของหน่วยงานที่กำกับของแต่ละภารกิจ ทำให้เกิดข้อบกพร่องของ
ประเด็นนี้ ซึ่งในปีงบประมาณถัดไป (ปี 2565) ทางหน่วยงานจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กำหนด 


