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คำนำ 
 

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ไดดำเนินโครงการสงเสริมทองถิ่นปลอดทุจริต ประจำป พ.ศ.2560
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และเพ่ือใหเปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที ่กำหนดใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ         
ตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติ โดยกำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และ แผนปฏิบัติราชการประจำป 
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จึงจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 –2564) ขององคการ
บริหารสวนตำบลโคงยาง เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตอยางแทจริง นั้น 

เมื่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ประกาศแลว องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ในฐานะหนวยงานผูรับการประเมิน จึงควร
มีการนำผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรไดรับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ ้น สอดรับกับการ
ประเมินตอไป 
 
 

นางสาวรัตนา  จิรลานนท 
        ตำแหนง     หัวหนาสำนักปลัด 

ผูจัดทำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
 หนา 
คำนำ  
รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ 1 
๑.  ความเปนมาของการประเมิน 1 
๒.  ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
๓.  การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ           
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
        ๓.๑  จุดแข็ง  (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนมากกวารอยละ ๙๐)                                               
        ๓.๒  จุดออนท่ีตองพัฒนา  ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ำกวารอยละ ๙๐) 

1 
 

๓ 
 

๓ 
๔ 

๔. ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหผลการประเมิน 
๕. การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

๕ 
๖ 

1. ดาน IIT ๖ 
2. ดาน EIT ๗ 
3. ดาน OIT ๘ 
ภาคผนวก  

 รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 256๔ จากระบบ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ  

 

๑.  ความเปนมาของการประเมิน 
  กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยทางสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) หนวยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
ของสำนักงาน ป.ป.ช. เขาดวยกันเพ่ือใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของสำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และเปนการสรางเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception Base) และ
หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Base) เขาดวยกัน โดยมุงหวังใหเกิดการบริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรมใน
องคกรปกครองสวนทองถิ ่น ใหมีภาพลักษณที่ดีขึ ้นในอนาคต อันจะนำไปสูการสรางความรวมมือและการสราง
เครือขายในการตอตานการทุจริตอยางเปนระบบ และสงผลดีตอการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
เปนไปตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสนำมาซึ่งประโยชนสุขตอประชาชนและประเทศชาติตอไป 
 

๒.  ผลการประเมินคณุธรรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 

 
 
 

“ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง         
มีคะแนนรวม ๘๘.๒๖ อยูในระดับ A มีรายละเอียดดังนี้  

๑. ดาน IIT  พบวา ผลคะแนนของตัวชี ้วัดดาน การใชอำนาจ มีคาต่ำสุด เทากับ ๙๑.๙๐ ซึ่ง
ผูบังคบับัญชาตองมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอยางถูกตอง มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศกึษา อยางเปนธรรม 

๒. ดาน EIT  พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงการทำงาน มีคาต่ำสุด เทากับ ๗๒.๓๗ 
ซึ่งหนวยงานตองมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้น มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ ้น เปดโอกาสใหผู รับบริการ ผู มาติดตอ หรือผู มีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนา          
การดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีขึ้น มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใส 
มากขึ้น   
  ๓. ดาน OIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี ้ว ัดดาน การเปดเผยขอมูล มีคาต่ำสุด เทากับ ๘๖.๕๖           
ซึ่งหนวยงานตองปรับปรุงขอมูลที่จะตองลงในเว็บไซตองคกร ใหครบถวน เชน O๑  โครงสราง (ไมมีขอมูลตำแหนง 
นายก อบต. รองนายก หรือทีมผูบริหาร)  O๕  ขอมูลการติดตอ (ขาดเบอรโทรสาร) O๒๗  หลักเกณฑการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (ไมพบขอมูลในไฟล “หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร”) 
 
 
 
 

/๓.  การวิเคราะห... 
 
 



- ๓ - 
๓.  การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ                
ในป พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
๑ การปองกันการทุจริต ๑๐๐.๐๐ 
๒ การปฏิบัติหนาที่ ๙๓.๗๗ 

 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
๓ การใชทรัพยสินของราชการ ๙๓.๒๕ 
๔ การใชงบประมาณ ๙๓.๑๕ 
๕ การแกไขปญหาการทุจริต ๙๒.๖๙ 
๖ การใชอำนาจ ๙๑.๙๐ 
๗ การเปดเผยขอมูล ๘๖.๕๖ 
๘ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘๐.๘๑ 
๙ คุณภาพการดำเนินงาน ๗๗.๔๖ 

๑๐ การปรับปรุงการทำงาน ๗๒.๓๗ 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง อำเภอ
สูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่แสดงให
เห็นถึงจุดแข็ง และจุดออนที่ตองพัฒนา ดังตอไปนี้ 
   ๓.๑  จุดแข็ง  (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ ๙๐)  
        (๑)  ตัวชี้วัดที่ ๑๐  การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับ ๑๐๐.๐๐  เปนคะแนน
จากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค จากการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดำเนินการ
ตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑)  การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก 
เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ (๒)  มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพ่ือสงเสริม
ความโปรงใสและปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงการใหความสำคัญตอผลการ
ประเมินเพื่อนำไปสูการจัดทำมาตรการสงเสริมความโปรงใสภายในหนวยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
         (๒)  ตัวชี้วัดที่ ๑  การปฏิบัติหนาที่ โดยรวมไดคะแนนเทากับ ๙๓.๗๗ เปนคะแนนจากตัวชี้วัด
ที ่มีว ัตถุประสงค จากการประเมินการรับรู ของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นใน
หนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงาน
หรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะ
เปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอที่รูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงมั่น เต็มความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบในหนาที่ที่รับผิดชอบตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 
         (๓)  ตัวชี้วัดที่ ๔  การใชทรัพยสินของราชการ  โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ ๙๓.๒๕ 
เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ 
ในประเด็นที่เกี ่ยวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของ
ตนเองหรือนำไปใหผูอื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการทั้งการยืมของบุคลากรภายในหนวยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ ่งหนวยงานมีการจัดทำกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ
สะดวก และจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง และเผยแพรใหบุคลากรภายใน   
ไดรับทราบและนำไปปฏิบัต ิ

/(๔)  ตัวชี้วัดที่ ๒ ... 
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      (๔)  ตัวชี้วัดที่ ๒  การใชงบประมาณ  โดยรวมไดคะแนนเทากับ ๙๓.๑๕  เปนคะแนนจากตัวชี้วัด
ที่มีวัตถุประสงค จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดำเนินการตางๆ ของหนวยงานตนเอง 
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแต การจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปและ
เผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคาเปนไปตามวัตถุประสงค และ
ไมเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องตางๆ  ตลอดจนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสด ุนอกจากนี้ ยังใหความสำคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 
      (๔)  ตัวชี้วัดที่ ๕  การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ ๙๒.๖๙  เปน
คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการ
ทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวของกับการใหความสำคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยาง
จริงจัง โดยหนวยงานมีการจัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการ
ทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม          
    (๕) ตัวชี้วัดที่ ๓  การใชอำนาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ ๙๑.๙๐ เปนคะแนนจากตัวชี้วัด
ที่มีวัตถุประสงค จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอำนาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง 
ในประเด็นที่เก่ียวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชน
ตางๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงการใชอำนาจสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาทำในธุระ
สวนตัวของผูบังคับบัญชาหรือทำในสิ่งท่ีไมถูกตอง 
 
  ๓.๒  จุดออนที่ตองพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ำกวารอยละ ๙๐)   

    (๑)  ตัวชี้วัดที่ ๙  การเปดเผยขอมูล  โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ ๘๖.๕๖ เปนคะแนนจาก
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค จากการประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงานเพื่อเปดเผยขอมูล
ตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน ๕ ประเด็น (๑)  ขอมูลพื้นฐาน ไดแก โครงสราง  (๒)  ขอมูล       
การติดตอ  (๓)  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 
(๔) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       (๒)  ตัวชี้วัดที่ ๗  ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ ๘๐.๘๑ เปน
คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี ่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอ
สาธารณชน ผานชองทางที่หลากหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลที่เผยแพรจะตองครบถวน
และเปนปจจุบัน รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสงคำติชมหรือ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงานการใหบริการ นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเก่ียวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมา
ติดตอสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย 

    (๓)  ตัวชี ้วัดที่ ๖  คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ  ๗๗.๔๖ เปน
คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงานตอคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล 

    (๔)  ตัวชี้วัดที่ ๘  การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ ๗๒.๓๗ เปนคะแนน
จากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน
ตอการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงานท้ังการปฏิบัติงานของ 

/เจาหนาที่... 
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เจาหนาที่และกระบวนการทำงานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานเพื่อใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย 

 
๔.  ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

๔.๑ ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ด าน IIT  พบว า ผลคะแนนของตัวช ี ้ว ัดด าน การใช อำนาจ  ม ีค าต ่ำสุด           
เทากับ ๙๑.๙๐  ซึ่งผูบังคับบัญชาตองมีการมอบหมายงานอยางเปนธรรมตามตำแหนงหนาที่ความรับผิดชอบ โดย
จัดทำบันทึกมอบหมายหนาที่ใหพนักงานทุกสวนราชการไดรับทราบ จัดทำบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการเพ่ือ
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมใหพิจารณาถึงหนาที่ความ
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ตองพัฒนา 
(ประเด็นที่มีคะแนน ต่ำสุด (ต่ำกวา ๙๐) 

วิธีการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๓  การใชอำนาจ I13 ท  า น ไ ด  ร ั บ ม อ บ ห ม า ย ง า น จ า ก
ผู บ ังคับบัญชาอยางเป นธรรม มากนอย
เพียงใด (รอยละ ๘๘.๐๐) 
 
I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง 
มากนอยเพียงใด (รอยละ ๘๔.๙๕) 
 
I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือก    
ผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ
การใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มาก
นอยเพียงใด (รอยละ ๘๗.๙๕) 
 

- จัดทำคำสั่งมอบหมายงานหนาที่
ความรับผิดชอบ 
 
 
-  จัดทำบันทึกขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน   
 
- ผ ู บ ังค ับบัญชาพิจารณาใหผ ู ที่
เก ี ่ยวข องเข าร ับการอบรม เ พ่ือ
ประโยชนตอองคกร 

 
๒. ดาน EIT  พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงการทำงาน มีคาต่ำสุด เทากับ ๗๒.๓๗ 

ซึ่งหนวยงานตองปรับปรุงระบบการทำงาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพื่อรวมกัน
ทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนทั่วไปมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการได
โดยสะดวก 

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ตองพัฒนา 

(ประเด็นที่มีคะแนน ต่ำสุด) 
วิธีการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๘  การปรับปรุง
การทำงาน 
 
 
 

E๑๑ เจาหนาที่ของหนวยงานที ่ทานติดตอ   
มีการปรับปรุงค ุณภาพการปฏิบ ัต ิงาน /   
การใหบริการใหดีขึ้น มากนอย 
 

หนวยงานตองมีมาตรการลดขั้นตอน
ในการใหบริการ เชน การใหบริการ 
ณ จุดเดียว (One stop service)  
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ตองพัฒนา 
(ประเด็นที่มีคะแนน ต่ำสุด) 

วิธีการพัฒนา 

 
 
 

E๑๒  หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุง
ว ิธ ีการและขั ้นตอนการดำเน ินงาน/การ
ใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 
 
 
E๑๔  หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสให
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน
เส ีย เข า ไปม ีส วนร วมในการปร ับปรุ ง
พัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงานไดดีขึ้น มากนอยเพียงใด 
 
E๑๕  หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุง
การดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ
โปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 

การนำระบบเทคโนโลยี IT เขามา
เพ่ิมชองทางการใหบริการและให
ประชาชนมีสวนรวมเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานตางๆ 
 
หนวยงานจัดทำโครงการ อบต.พบ
ประชาชน ประชาสัมพันธเชิญชวน
ประชาชนเขารวมรับฟง เสนอ
ขอคิดเห็น แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงการทำงานของ อบต. 
 
ประชาสัมพันธการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจาง
ผานสื่อประชาสัมพันธชองทางตางๆ 
เพ่ือใหประชาชนไดรวมตรวจสอบ 

 
๓. ดาน OIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้ว ัดดาน การเปดเผยขอมูล มีคาต่ำสุด เทากับ ๘๖.๕๖          

ซึ่งหนวยงานตองปรับปรุงขอมูลที่จะตองลงในเว็บไซตองคกร ใหครบถวน เชน จัดทำโครงสรางฝายการเมืองและฝาย
ขาราชการประจำ เพิ่มชองทางการติดตอใหครบถวนตามที่กำหนด จัดทำขอมูลหลักเกณฑการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและเผยแพร จัดทำชองทางใหแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สามารถเขาถึงหรือ
เชื่อมโยงไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ตองพัฒนา 

(ประเด็นที่มีคะแนน ต่ำกวารอยละ ๑๐๐) 
วิธีการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๙  การเปดเผย
ขอมูล   
 
 
 
 
 
 
 
 

O๑  โครงสราง (ไมมีขอมูลตำแหนง นายก 
อบต. รองนายก หรือทีมผูบริหาร) 
 
O๕  ขอมูลการติดตอ (ขาดเบอรโทรสาร) 
 
O๒๗  หลักเกณฑการบริหารและพัฒนา
ทร ัพยากรบ ุคคล (ไม พบข อม ูลในไฟล 
“หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร”) 
 
O๓๐ ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต 
(ไมมีชองทางใหแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่สามารถเขาถึงหรือ
เชื่อมโยงไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน) 

-  เพิ่มขอมูลโครงสรางฝายการเมอืง 
และฝายขาราชการตามแนวทาง 
 
-  เพ่ิมชองทางการติดตอตางๆ 
 
-  เพ่ิมขอมูลหลักเกณฑการบริหาร
หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
-  จัดทำชองทางแจงเรื่องรองเรียน
การทุจร ิตและประพฤติม ิชอบให
ประชาชนสามารถ เข  า ถ ึ งหรือ
เชื ่อมโยงไดจากเว็บไซตหลักของ 
อบต. 

 



 
๕.  การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 

1. ดาน IIT พบวา พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การใชอำนาจ มีคาต่ำสุด เทากับ ๙๑.๙๐ ซึ่งผูบังคับบัญชาตองมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศกึษา อยางเปนธรรม 
ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ 
 

ประเด็นที่เปน
ขอบกพรอง/จุดออน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ สิ้นปงบประมาณ 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

การมอบหมายงานจาก
ผูบังคับบัญชาอยางเปน
ธรรม  
 
การ ประ เ ม ิ นผลกา ร
ปฏิบ ัต ิงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงาน  
 
การคดัเลือกผูเขารับการ
ฝ กอบรม การศึกษาดู
ง า น  ห ร ื อ ก า ร ใ ห
ทุนการศกึษา  
 

- จัดทำคำสั่งมอบหมายงานหนาที่ความรับผิดชอบ 
 
 
 
-  จัดทำบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการเพ่ือ
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
 
 
 

- ผูบังคบับัญชาพิจารณาใหผูที่เก่ียวของเขารับการ
อบรม เพ่ือประโยชนตอองคกร 

๑ .   ม าตร ก า ร ส  ง เ ส ริ ม
คุณธรรมและความโปรงใส
ในหนวยงาน 
 
๒ .   ม าตร ก า ร ส  ง เ ส ริ ม
คุณธรรมและความโปรงใส
ในหนวยงาน 
 
 
๓.  มาตรการตรวจสอบการ
ใชดุลพินิจ 

สำนักปลัด 
 
 
 
ทุกสวนราชการ 
 
 
 
 
ทุกสวนราชการ 
 

  

 



ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงการทำงาน มีคาต่ำสุด เทากับ ๗๒.๓๗ ซึ่งหนวยงานตองปรับปรุงระบบการทำงาน สรางกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพื่อรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนทั่วไปมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก 
 

ประเด็นที่เปน
ขอบกพรอง/จุดออน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ สิ้นปงบประมาณ 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

การปรับปรุงการทำงาน  
เจ าหน าท ี ่ต องม ีการ
ปร ับปร ุงค ุณภาพการ
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น  / ก า ร
ใหบริการใหดีขึ้น 
 
 
 
ห น  ว ย ง า น  ม ี ก า ร
ปร ับปร ุ งว ิ ธ ีการและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน/
การใหบริการดีขึ้น มาก
นอยเพียงใด 
 
 

สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหาร
และบุคลากรเพื่อรวมกันทบทวนปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และ
สงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนทั่วไปมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำใน
การพัฒนาและปรับปรุงคณุภาพและมาตรฐานการ
ใหบริการไดโดยสะดวก 
 
-  การประชุมผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ 
พนักงานสวนตำบล และพนักงานจางทุกสวน
ราชการประจำเดือน 
 
 

มาตรการสงเสริมคุณธรรม
แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร  ง ใ ส ใ น
หนวยงาน 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กองการศึกษาฯ 
5 . ก อ ง ส  ง เ ส ริ ม
การเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

ประเด็นที่เปน
ขอบกพรอง/จุดออน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ สิ้นปงบประมาณ 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

หนวยงาน เปดโอกาสให
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ 
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
เขาไปมีสวนรวมในการ
ปร ับปร ุ งพ ัฒนาการ
ด ำ เ น ิ น ง า น / ก า ร
ใหบริการของหนวยงาน 
 
 
 
 
หนวยงานมีการปรับปรุง
การดำเนินงาน/การ
ใหบริการ ใหมีความ
โปรงใส 

หน วยงานมีการเป ดโอกาสให ประชาชนหรือ
ผูรับบริการไดมีการประเมินความพึงพอใจในการ
ดำเนินงาน/การใหบริการ พรอมทั้งมีกิจกรรมรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนตอการดำเนินงาน/การ
ใหบร ิการของ อบต. เช น โครงการ อบต.พบ
ประชาชน และม ีการประชาสัมพันธ เช ิญชวน
ประชาชนเขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตำบลโคงยาง และประชาสัมพันธชองทางแสดง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอการดำเนินงานของ 
อบต.ใหประชาชนไดมีโอกาสไดเขามามีสวนรวม 
 
หนวยงานดำเนินการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ผานชองทางตางๆ เพื ่อใหประชาชนไดรับทราบ 
เชน ขอมูลแผนดำเนินงาน ขอบัญญัติงบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจาง กิจกรรม  โครงการตางๆ  

มาตรการใหผูมีสวนไดสวน
เสียมีสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ม าต ร ก า ร จ ั ดก า ร เ ร ื ่ อ ง
รองเรียนการทุจริต 
 
มาตรการสงเสริมความโปรง
ในในการจัดซื้อจัดจาง 

 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กองการศึกษาฯ 
5 . ก อ ง ส  ง เ ส ริ ม
การเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 



ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ  (OIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
3. ดาน OIT  พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การเปดเผยขอมูล มีคาต่ำสุด เทากับ ๘๑.๒๐ ซึ่งหนวยงานตองปรับปรุงขอมูลที่จะตองลงในเว็บไซตองคกร ใหครบถวน 

เชน จัดทำโครงสรางฝายการเมืองและฝายขาราชการประจำ เพิ่มชองทางการติดตอใหครบถวนตามที่กำหนด จัดทำขอมูลหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเผยแพร 
จัดทำชองทางใหแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

 
ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/

จุดออน 
จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการ
ปฏิบัติ 

มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ สิ้นปงบประมาณ 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

๑. จัดทำเว็บไซตองคกร โดยตอง
นำขอมูลตาง ๆ ลงใหครบถวน เชน 
จัดทำโครงสรางฝายการเมืองและ
ฝายขาราชการประจำ เพิ ่มชอง
ทางการติดตอใหครบถวนตามที่
กำหนด จัดทำขอมูลหลักเกณฑการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และเผยแพร จัดทำชองทางใหแจง
เร ื ่ องร  อง เร ี ยนการท ุจร ิตและ
ประพฤติมิชอบที ่สามารถเขาถึง
หรือเชื ่อมโยงไดจากเว็บไซตหลัก
ของหนวยงาน 

         ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ อบต.
โคงยาง จะดำเนินการ ปรับปรุง เว็บไซต
องคการที่ยังไมครบถวน เชน 
-  โครงสรางองคกร ประกอบดวย 
โครงสรางฝายการเมือง และโครงสรางฝาย
ขาราชการประจำ โดยจะทำจัดทำเปน
แผนผังโครงการฯ เผยแพรหนาเว็บไซตใน
รูปแบบที่แสดงใหเห็นไดในทันที และจัดทำ
แผนผังโครงสรางฯ เปนรูปแบบไฟลเอกสาร 
(ไฟล .pdf) แลวนำมาเผยแพรบนเว็บไซต
หลักของหนวยงาน 
-  ชองทางการติดตอสื่อสาร จะดำเนินการ
ปรับปรุงขอมูลการติดตอหนวยงานบน
เว็บไซตใหครบทั้ง 4 องคประกอบ 
ประกอบดวย ที่อยู หมายเลขโทรศพัท       
E-mail แผนท่ีตั้งของหนวยงาน  
 

1.  มาตรการในการ
จัดการเรื่องรองเรียนการ
ทุจริต 
2.  มาตรการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะ 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กองการศึกษาฯ 
5.กองสงเสริม
การเกษตร 
 

 
 

 



ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/
จุดออน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการ
ปฏิบัติ 

มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ สิ้นปงบประมาณ 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

 อบต.โคงยาง จะเผยแพรขอมูลการ
ดำเนินงานการใหบริการ ผานชองทางการ
ประชาสัมพันธ ติดตอสื่อสารในเรื่องตาง ๆ 
ใหประชาชนไดรับทราบ โดย  
        1. สงหนังสือถึงผูนำชุมชน ให
เผยแพรชื่อเว็บไซต, เฟชบุก, ไลน และเชิญ
ชวนประชาชนใหเขาชม เว็บไซต, เขารวม
เปนสมาชิกของกลุมเฟชบุก, ไลน ของ อบต. 
        2. ปรับปรุงเว็บไซต ใหเปนปจจุบัน    
        3. จะนำขอมูลดานตาง ๆ เผยแพร
ผาน เว็บไซต, เฟชบุก, ไลน ใหครอบคลุมใน
ทุก ๆ ขอมูลขาวสาร ที่เกิดประโยชนตอ
ประชาชนอยางสูงสุดตอไป 
 
งานการเจาหนาที่ สำนักปลัด ดำเนินการ
จัดทำขอมูลหลักเกณฑการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและเผยแพร  
 
อบต.โคงยาง จัดทำชองทางใหแจงเรื่อง
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ี
สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไดจากเว็บไซต
หลักของหนวยงาน 

1.  มาตรการในการ
จัดการเรื่องรองเรียนการ
ทุจริต 
2.  มาตรการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะ 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กองการศึกษาฯ 
5.กองสงเสริม
การเกษตร 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


