
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว  อําเภอหลงัสวน  จงัหวดัชุมพร 

ผลการประเมิน  ITA  ขององค์การบริหารส่วนตาํบลบางมะพร้าว  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 จากผลการประเมิน ITA  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางมะพร้าว    

ผลคะแนน  OIT  98  คะแนน  รายละเอียดดงันี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาค
รัฐ ประจําป� 2564 จํานวน 92.78 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมาย
ถึง หน่วยงานสามารถดําเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที�ดีในการดําเนินการตามตัวชี�วัดและ
หลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที�ต้องปรับปรุงหรือเป�ดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี�วัด
หรือข้อคําถามทั�งหมด ดังนั�น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื�อนําไปสู่การพัฒนาในจุดที�ยังคงเป�น
ป�ญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับ
การดําเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื�อมั�น
ศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ�งขึ�นในป�ต่อๆ ไป ทั�งนี� ประเด็นที�ควรมีการเป�ดเผย หรือ
บริหารจัดการให้ดียิ�งขึ�น ได้แก ่

- แสดงช่องทางที�บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที�หรือภารกิจ
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยสามารถเข้าถึงหรือเชื�อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
- เป�ดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ�น

ภาพรวม แบบวัดการรับรู้ IIT แบบวัดการรับรู้ EIT แบบ OIT

รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจําป�งบประมาณ 2564

OIT คะแนนเฉลี�ย
9 การเป�ดเผยข้อมูล 96.00

 

OIT คะแนนเฉลี�ย
10 การป�องกันการทุจริต 100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.1 ข้อมูลพื�นฐาน

ข้อมูลพื�นฐาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสร้าง
ตรวจแล้ว 23/05/2564 เวลา
15.58 น.

100.00

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100.00

O3 อํานาจหน้าที�
ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
11.17 น.

100.00

O4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
11.17 น.

100.00

O5 ข้อมูลการติดต่อ
ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
11.18 น.

100.00

O6 กฎหมายที�เกี�ยวข้อง
ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
11.18 น.

100.00



ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
11.18 น.

100.00

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O8 Q&A
ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
11.19 น.

100.00

O9 Social Network
ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
11.21 น.

100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.2 การบริหารงาน

แผนการดําเนินงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดําเนินงานประจําป�
ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
11.26 น.

100.00

O11
รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานประจําป� รอบ 6 เดือน

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
11.27 น.

100.00

O12
รายงานผลการดําเนินงานประจํา
ป�

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
11.28 น.

100.00

การปฏิบัติงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.35 น.

100.00

การให้บริการ

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.38 น.

100.00

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.39 น. 

100.00

O16
รายงานผลการสํารวจความพึง
พอใจการให้บริการ

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.40 น.

100.00

O17 E-Service
ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.40 น.

100.00



ตัวชี�วัดย่อยที� 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป�

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจํา
ป�

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.42 น. 

100.00

O19
รายงานการกํากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจําป� รอบ 6
เดือน

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.42 น.

100.00

O20
รายงานผลการใช้จ่ายงบ
ประมาณประจําป�

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.43 น.

100.00

การจัดซื�อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21
แผนการจัดซื�อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.43 น.

100.00

O22
ประกาศต่าง ๆ เกี�ยวกับการจัด
ซื�อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.44 น.

100.00

O23
สรุปผลการจัดซื�อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.44 น.

100.00

O24
รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจําป�

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.45 น.

100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.47 น.

100.00

O26
การดําเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.47 น.

100.00

O27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.47 น.

100.00

O28
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจําป�

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.48 น.

100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื�องร้องเรียนการทุจริต



ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนนข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29
แนวปฏิบัติการจัดการเรื�องร้อง
เรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.49 น.

100.00

O30
ช่องทางแจ้งเรื�องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.49 น.

100.00

O31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื�องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.50 น.

100.00

การเป�ดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ช่องทางการรับฟ�งความคิดเห็น
เป�นแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การใช้บริการ ตรวจแล้ว
30/05/2564 เวลา 12.51 น.

0.00

O33
การเป�ดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.53 น.

100.00

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

ตํ�ากว่า 20 ป� 0 0 0

20 – 30 ป� 1 0 0

31 – 40 ป� 4 6 0

41 – 50 ป� 7 7 0

51 – 60 ป� 3 4 0

มากกว่า 60 ป� 1 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื�นๆ

ประถมศึกษาหรือตํ�ากว่า 2 2 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 2 3 0

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 3 4 0



หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาค
รัฐ ประจําป� 2564 จํานวน 92.78 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมาย
ถึง หน่วยงานสามารถดําเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที�ดีในการดําเนินการตามตัวชี�วัดและ
หลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที�ต้องปรับปรุงหรือเป�ดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี�วัด
หรือข้อคําถามทั�งหมด ดังนั�น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื�อนําไปสู่การพัฒนาในจุดที�ยังคงเป�น
ป�ญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับ
การดําเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื�อมั�น
ศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ�งขึ�นในป�ต่อๆ ไป ทั�งนี� ประเด็นที�ควรมีการเป�ดเผย หรือ
บริหารจัดการให้ดียิ�งขึ�น ได้แก ่

- แสดงช่องทางที�บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที�หรือภารกิจ
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยสามารถเข้าถึงหรือเชื�อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
- เป�ดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ�น

ภาพรวม แบบวัดการรับรู้ IIT แบบวัดการรับรู้ EIT แบบ OIT

รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจําป�งบประมาณ 2564

OIT คะแนนเฉลี�ย
9 การเป�ดเผยข้อมูล 96.00

 

OIT คะแนนเฉลี�ย
10 การป�องกันการทุจริต 100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 10.1 การดําเนินการเพื�อป�องกันการทุจริต

เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.54 น.

100.00

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.55 น.

100.00

การประเมินความเสี�ยงเพื�อการป�องกันการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36
การประเมินความเสี�ยงการทุจริต
ประจําป�

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.55 น.

100.00

O37
การดําเนินการเพื�อจัดการความ
เสี�ยงการทุจริต

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.56 น.

100.00

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร



ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนนข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.57 น.

100.00

แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต
ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.57 น.

100.00

O40
รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินการป�องกันการทุจริต
ประจําป� รอบ 6 เดือน

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.57 น.

100.00

O41
รายงานผลการดําเนินการ
ป�องกันการทุจริตประจําป�

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.58 น.

100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 10.2 มาตรการภายในเพื�อป�องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป�องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
12.59 น.

100.00

O43
การดําเนินการตามมาตรการส่ง
เสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

ตรวจแล้ว 30/05/2564 เวลา
13.00 น.

100.00

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

ตํ�ากว่า 20 ป� 0 0 0

20 – 30 ป� 1 0 0

31 – 40 ป� 4 6 0

41 – 50 ป� 7 7 0

51 – 60 ป� 3 4 0



ตวัชี�วดัของการประเมิน ITA ประเด็นที�ตอ้งแกไ้ข/ปรับปรุง/รักษาระดบั

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

9. การเปิดเผยขอ้มูล                                     96.00      คะแนน ผลคะแนน OIT  พบวา่มีประเด็นที�ตอ้งปรับปรุงในเรื�อง    

10. การป้องกนัการทุจริต                             100         คะแนน  - ไม่มีช่องทางที�บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน

ตามอาํนาจหนา้ที�หรือภารกิจของหน่วยงาน  ผา่นช่องทางออนไลน์  โดย

สามารถเขา้ถึงหรือเชื�อมโยงไปยงัช่องทางขา้งตน้ไดจ้ากเวบ็ไซตห์ลกัของ

หน่วยงาน

    - ทราบ

    - ดาํเนินการตามเสนอ

            (นายสันต ์ ฉิมหาด)

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางมะพร้าว

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตวัชี�วดั  ไดด้งันี�
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