
รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ 

 

ความเปนมาของการประเมิน  
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสำนักงาน 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมิน
ค ุณธรรม  และความโปร  ง ใส ในการดำ เน ิ นงาน ( Integrity and Transparency Assessment) ของ           
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยทางสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ     
เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) หนวยงานภาครัฐ
และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. เขาดวยกันเพื่อใหการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสของสำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และเปนการสรางเครื่องมือการประเมิน      
ที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception Base) และ หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Base) 
เขาดวยกัน โดยมุ งหวังใหเกิดการบริหารงานที ่โปรงใสและเปนธรรมใน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน               
ใหมีภาพลักษณท่ีดีข้ึนในอนาคต อันจะนำไปสูการสรางความรวมมือและการสราง เครือขายในการตอตานการ
ทุจริตอยางเปนระบบ และสงผลดีตอการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นให เปนไปตามหลัก
คุณธรรมและความโปรงใสนำมาซ่ึงประโยชนสุขตอประชาชนและประเทศชาติตอไป  

 

ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  ขององคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ 

มีคะแนนรวม 90.09 อยูในระดับ B มีรายละเอียดดังนี้  
1. แบบวัด IIT  เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี การใช

จายงบประมาณและทรัพยสินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังหลักการมี
สวนรวมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้ 

  1.1) การปฏิบัติหนาท่ี จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลาและ
ผูรับผิดชอบในการใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับ
บริการ ณ จุดใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล รวมท้ังกำหนด
มาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

1.2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการ
จัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรับการ
ตรวจสอบจากทุกภาคสวน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสม่ำเสมอ  

1.3) การใชอำนาจของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของ
ตำแหนงงาน (job description) และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการ
เปดรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

1.4) การใชทรัพยสินของราชการ จัดทำคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของ
ราชการ สรางระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอยางเครงครัด  

1.5) การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการทำงานเพ่ือประโยชน
สูงสุดของสวนรวม มีจิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำ
มาตรการการปองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ัง
การเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหนวยงานได
โดยงายและสะดวก  



 
2. แบบวัด EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการ

ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้  
2.1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและข้ันตอนการ

ใหบริการงานดานตางๆ อยางท่ัวถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรูเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ  

2.2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต
หลักของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจน
และตอเนื่อง 

  2.3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหาร
และบุคลากรเพ่ือรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมให
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก 

3. แบบวัด OIT เปนการเปดเผยขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีเปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะ
บนเว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการปองปราม
การทุจริตโดยมีมาตรการท่ีเปนรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้  

3.1) การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ประกอบดวยขอมูลดานการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมท้ังขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป 
และการใหบริการผานระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตำแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสืบคน
ขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา ท้ังนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง  

3.2) การปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA 
กอนจะศึกษาและวิเคราะหผลการประเมินของปท่ีผานมาเพ่ือกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้น
จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  
ท่ีสำคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุง
ระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

1. แบบวัด IIT  เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี การใชจายงบประมาณและทรัพยสินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังหลักการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลการประเมิน/ขอเสนอแนะ  

จากผูประเมิน 
ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

1) การปฏิบัติหนาท่ี จัดใหมีการเปดเผย
ขอมูลเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลาและ
ผูรับผิดชอบในการใหบริการอยางชัดเจน 
สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการ
ใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ ณ จุด
ใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไป
ตามหลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล 
รวมท้ังกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคล
และการพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตามหลัก
คุณธรรมและความสามารถ  
2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผย
ขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการ
จัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึง
กระบวนการเบิกจายงบประมาณโดย
เปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบจากทุก
ภาคสวน ตลอดจนการจัดทำรายงานผล
การใชจายงบประมาณอยางสม่ำเสมอ 

1. จัดทำคูมือข้ันตอนผูรับผิดชอบในการ
ใหบริการ  
2. จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจาย
งบประมาณ แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุ เปดเผย ณ สำนักงาน อบต. 
และเผยแพรผานเว็บไซต 
3. จัดทำรายละเอียดของตำแหนงงาน 
(job description) และเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและ
เปดเผย 
4. เผยแพรผานคูมือการใชทรัพยสินของ
ทางราชการ ผานเว็บไซต  
6. ติดบอรดประชาสัมพันธ หนาสำนักงาน 

-สำนักปลัด อบต. 
-กองคลัง 

- รายงานความกาวหนาและ สรุปผล ณ 
สิน้ปงบประมาณ 



 3) การใชอำนาจของผูบริหารดานการ
บริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของ
ตำแหนงงาน (job description) และ
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการเปดรับฟง
ความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
4) การใชทรัพยสินของราชการ จัดทำคูมือ
และระเบียบการใชทรัพยสนิของราชการ 
สรางระบบการกำกับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอยาง
เครงครัด  
5) การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสริมสราง
วัฒนธรรมการทำงานเพ่ือประโยชนสูงสุด
ของสวนรวม มีจิตสาธารณะและพรอม
ใหบริการประชาชนอยางเต็มกำลัง
ความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการ
ปองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและ
เปดเผย รวมท้ังการเปดใหประชาชนมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นและการ
ติดตามตรวจสอบการทำงานของหนวยงาน
ไดโดยงายและสะดวก 

 
 



2. แบบวัด EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ 
 

ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

ผลการประเมิน/ขอเสนอแนะ  
จากผูประเมิน 

ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ
เก่ียวกับระบบและข้ันตอนการใหบริการงาน
ดานตางๆ อยางท่ัวถึง และสงเสริมใหมีการ
ฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู
เก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ  
2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต
หลักของหนวยงานใหงายตอการเขาถึง
ขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง 
3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สราง
กระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหาร
และบุคลากรเพ่ือรวมกันทบทวนปญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
การใหบริการไดโดยสะดวก 

1.จัดทำมาตรการลดข้ันตอนในการ
ใหบริการแกประชาชนและเผยแพรขอมูล
คูมือประชาชนผานเว็บไซต 
2.จัดทำชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวม
ในการเสนอแนะตอเจาหนาท่ี ผานเว็บไซต 
และ ทาง Social Media 

-สำนักปลัด อบต. - รายงานความกาวหนาและ สรุปผล รอบ 
6 เดือน  และรอบ 12 เดือน  



3. แบบวัด OIT เปนการเปดเผยขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีเปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง 
และแสดงเจตนารมณในการปองปรามการทุจริตโดยมีมาตรการท่ีเปนรูปธรรม 

 

ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลการประเมิน/ขอเสนอแนะ  

จากผูประเมิน 
ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

1) การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพร
ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ประกอบดวยขอมูลดานการบริหารงาน
ท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางหรือ
จัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมท้ังขาวประชาสัมพันธ และมีชองทาง
การปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป และการใหบริการผาน
ระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอ
หรือตำแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสืบคน
ขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา ท้ังนี้ ตอง
เปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลัก
ของหนวยงานโดยตรง  
2) การปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียม
ความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอน
จะศึกษาและวิเคราะหผลการประ 
เมินของปท่ีผานมาเพ่ือกำหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให

1.ดำเนินการปรับปรุงขอมูลตางๆ ของ
ระบบเว็บไซตใหเปนปจจุบัน 
2.ดำเนินการตรวจสอบและตออายุเว็บไซต
เปนประจำทุกปและเผยแพรขอมูลให
ประชาชนทราบอยูเสมอ 
3.จดัทำระบบ E-Service เพ่ือใหบริการ
ประชาชนตามอำนาจหนาท่ีของ อปท. 

-สำนักปลัด  
-กองคลัง 
-กองสงเสริมการเกษตร 
-กองสวัสดิการสังคม 
-กองชาง 
-กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- รายงานความกาวหนาและ สรุปผล รอบ 
6 เดือน  และรอบ 12 เดือน  



มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม ท่ีสำคัญ ตองมีการพัฒนา
ทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากร
ผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการ
ปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการ
ติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
 

 


