
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ไดดำเนินโครงการสงเสริมทองถิ่นปลอดทุจริต ประจำป พ.ศ.2560
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 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. 256๓ ประกาศแลว องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ในฐานะหนวยงานผูรับการประเมิน จึงควร
มีการนำผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรไดรับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น สอดรับกับการ
ประเมินตอไป 
 
 

นางสาวรัตนา  จิรลานนท 
        ตำแหนง     หัวหนาสำนักปลัด 

ผูจัดทำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
 หนา 
คำนำ  
รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ 1 
๑.  ความเปนมาของการประเมิน 1 
๒.  ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
๓.  การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ           
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
        ๓.๑  จุดแข็ง  (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนมากกวารอยละ ๙๐)                                               
        ๓.๒  จุดออนท่ีตองพัฒนา  ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ำกวารอยละ ๙๐) 

1 
 

๓ 
 

๓ 
๔ 

๔. ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหผลการประเมิน 
๕. การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

๕ 
๖ 

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

 รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2563 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. 256๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง         
มีคะแนนรวม ๘๖.๖ อยูในระดับ A มีรายละเอียดดังนี้  

๑. ดาน IIT  พบวา ผลคะแนนของตัวชี ้วัดดาน การใชทรัพยสินของราชการ มีคาต่ำสุด เทากับ 
๘๖.๙๒ ซึ่งหนวยงานตองจัดทำขอตกลงหรือประกาศใหบุคลากรทราบถึงนโยบายการไมนำทรัพยสินของหนวยงานไป
ใชเปนประโยชนสวนตัว มีการจัดทำประกาศขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน          
ใหบุคคลภายในและภายนอกหนวยงานทราบใหชัดเจน 

๒. ดาน EIT  พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงการทำงาน มีคาต่ำสุด เทากับ ๗๙.๓๑ 
ซึ่งหนวยงานตองปรับปรุง ๑) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและขั้นตอนการใหบริการงานดาน
ตางๆ อยางทั่วถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 
๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงานใหงายตอการ
เขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง ๓) การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพื่อรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนทั่วไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือให
คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคณุภาพและมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก 

๓. ดาน OIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้ว ัดดาน การเปดเผยขอมูล มีคาต่ำสุด เทากับ ๘๑.๒๐           
ซึ่งหนวยงานตองปรับปรุงขอมูลที่จะตองลงในเว็บไซตองคกร ใหครบถวน เชน ชองทางติดตอผูบริหาร ชองทางการ
ติดตอหนวยงาน เชน ขาดเบอรโทรสาร จัดทำชองทาง E-SERVICE ใหแกผูรับบริการ สามารถขอรับบริการตามอำนาจ
หนาที่หรือภารกิจของหนวยงานผานชองทางเว็ปไซตได ลงขอมูลแผนการใชจายงบประมาณประจำปใหถูกตอง  
จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป จัดทำชองทางใหแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 
 
 



๓.  การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ                
ในป พ.ศ. ๒๕๖๓  ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
๑ การปฏิบัติหนาที่ ๙๔.๓๐ 
๒ การปองกันการทุจริต ๙๓.๗๕ 
๓ การใชงบประมาณ ๙๒.๐๙ 
๔ การแกไขปญหาการทุจริต ๙๑.๖๗ 
๕ การใชอำนาจ ๙๐.๐๕ 
๖ การใชทรัพยสินของราชการ ๘๖.๙๓ 
๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘๓.๒๗ 
๘ การเปดเผยขอมูล ๘๑.๒๑ 
๙ คุณภาพการดำเนินงาน ๘๐.๕๗ 

๑๐ การปรับปรุงการทำงาน ๗๙.๓๑ 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง อำเภอ
สูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่แสดงให
เห็นถึงจุดแข็ง และจุดออนที่ตองพัฒนา ดังตอไปนี้ 
   ๓.๑  จุดแข็ง  (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ ๙๐)  
         (๑)  ตัวชี้วัดที่ ๑  การปฏิบัติหนาที่ โดยรวมไดคะแนนเทากับ ๙๔.๓๐ เปนคะแนนจากตัวชี้วัด
ที ่มีว ัตถุประสงค จากการประเมินการรับรู ของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นใน
หนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงาน
หรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะ
เปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอที่รูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงมั่น เต็มความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบในหนาที่ที่รับผิดชอบตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 
        (๒)  ตัวชี้วัดที่ ๑๐  การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับ ๙๓.๗๕  เปนคะแนนจาก
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค จากการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการดำเนินการ
ตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑)  การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก 
เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ (๒)  มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพ่ือสงเสริม
ความโปรงใสและปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงการใหความสำคัญตผลการ
ประเมินเพื่อนำไปสูการจัดทำมาตรการสงเสริมความโปรงใสภายในหนวยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
      (๓)  ตัวชี้วัดที่ ๒  การใชงบประมาณ  โดยรวมไดคะแนนเทากับ ๙๒.๐๙  เปนคะแนนจากตัวชี้วัด
ที่มีวัตถุประสงค จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดำเนินการตางๆ ของหนวยงานตนเอง 
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแต การจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปและ
เผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคาเปนไปตามวัตถุประสงค และ
ไมเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องตางๆ  ตลอดจนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ นอกจากนี้ ยังใหความสำคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 
      (๔)  ตัวชี้วัดที่ ๕  การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ ๙๑.๖๗  เปน
คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการ
ทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวของกับการใหความสำคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยาง



จริงจัง โดยหนวยงานมีการจัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการ
ทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม          
    (๕) ตัวชี้วัดที่ ๓  การใชอำนาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ ๙๐.๐๕ เปนคะแนนจากตัวชี้วัด
ที่มีวัตถุประสงค จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอำนาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง 
ในประเด็นที่เก่ียวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชน
ตางๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงการใชอำนาจสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาทำในธุระ
สวนตัวของผูบังคับบัญชาหรือทำในสิ่งท่ีไมถูกตอง 
  ๓.๒  จุดออนที่ตองพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนตำ่กวารอยละ ๙๐)   
         (๑)  ตัวชี้วัดที่ ๔  การใชทรัพยสินของราชการ  โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ ๘๖.๙๓ 
เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ 
ในประเด็นที่เกี ่ยวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของ
ตนเองหรือนำไปใหผูอื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการทั้งการยืมของบุคลากรภายในหนวยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
หนวยงานจะตองมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบุคลากร
ภายในไดรับทราบและนำไปปฏิบัต ิ
       (๒)  ตัวชี้วัดที่ ๗  ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ ๘๓.๒๗ เปน
คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี ่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอ
สาธารณชน ผานชองทางที่หลากหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลที่เผยแพรจะตองครบถวน
และเปนปจจุบัน รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสงคำติชมหรือ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงานการใหบริการ นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเก่ียวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมา
ติดตอสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย 

    (๓)  ตัวชี้วัดที่ ๙  การเปดเผยขอมูล  โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ ๘๑.๒๑ เปนคะแนนจาก
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค จากการประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงานเพื่อเปดเผยขอมูล
ตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน ๕ ประเด็น (๑)  ขอมูลพื ้นฐาน ไดแก ขอมูลพื ้นฐาน ขาว
ประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล (๒)  การบริหารงาน ไดแก แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการ
ใหบริการ (๓)  การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป และการจัดซื้อจัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุ (๔)  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การสงเสริม
ความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปดโอกาสใหเกิด
การมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของ
หนวยงาน 

    (๔)  ตัวชี ้วัดท่ี ๖  คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ  ๘๐.๕๗ เปน
คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงานตอคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล 

    (๕)  ตัวชี้วัดที่ ๘  การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ ๗๙.๓๑ เปนคะแนน
จากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน
ตอการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงานทั้งการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่และกระบวนการทำงานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานเพื่อใหเกิด



ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย 

 
๔.  ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

๔.๑ ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ดาน IIT  พบวา ผลคะแนนของตัวช ี ้ว ัดดาน การใชทรัพยส ินของราชการ            
มีคาต่ำสุด เทากับ ๘๖.๙๒ ซึ่งหนวยงานตองจัดทำขอตกลงหรือประกาศใหบุคลากรทราบถึงนโยบายการไมนำ
ทรัพยสินของหนวยงานไปใชเปนประโยชนสวนตัว มีการจัดทำประกาศขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชในการปฏิบัติงาน ใหบุคคลภายในและภายนอกหนวยงานทราบใหชัดเจน 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ตองพัฒนา 
(ประเด็นที่มีคะแนน ต่ำสุด) 

วิธีการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๔  การใช
ทรัพยสินของราชการ 

I๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสิน
ของราชการไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 
I๒๑ ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของ
ราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยาง
ถูกตอง มากนอยเพียงใด 
I๒๓ ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของ
ทาน เก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการที่
ถูกตอง มากนอยเพียงใด 
I๒๔ หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแล
และตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ 
เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชน
สวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

-  จ ัดทำคู ม ือข ั ้นตอนการขอยืม
ท ร ั พ ย  ส ิ น ข อ ง ร า ช ก า ร  แ ล ะ
ประชาส ัมพันธ ค ู ม ือข ั ้นตอนให
บุคลากรในหนวยงานและบุคลากร
ภายนอกไดรับทราบ 
 

 
๒. ดาน EIT  พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงการทำงาน มีคาต่ำสุด เทากับ ๗๙.๓๑ 

ซึ่งหนวยงานตองปรับปรุง ๑) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและขั้นตอนการใหบริการงานดาน
ตางๆ อยางทั่วถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 
๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงานใหงายตอการ
เขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง ๓) การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพื่อรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนทั่วไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือให
คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคณุภาพและมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก 

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ตองพัฒนา 

(ประเด็นที่มีคะแนน ต่ำสุด) 
วิธีการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๘  การปรับปรุง
การทำงาน 

E๑๑ เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ   
มีการปรับปรุงค ุณภาพการปฏิบ ัต ิงาน /   
การใหบริการใหดีขึ้น มากนอย 
 

หนวยงานตองมีมาตรการลดขั้นตอน
ในการใหบริการ เชน การใหบริการ 
ณ จุดเดียว (One stop service)  
 



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ตองพัฒนา 
(ประเด็นที่มีคะแนน ต่ำกวาสุด) 

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 ๘๑.๒๐           

ซึ่งหนวยงานตองปรับปรุงขอมูลที่จะตองลงในเว็บไซตองคกร ใหครบถวน เชน ชองทางติดตอผูบริหาร ชองทางการ
ติดตอหนวยงาน เชน ขาดเบอรโทรสาร จัดทำชองทาง E-SERVICE ใหแกผูรับบริการ สามารถขอรับบริการตามอำนาจ
หนาที่หรือภารกิจของหนวยงานผานชองทางเว็ปไซตได ลงขอมูลแผนการใชจายงบประมาณประจำปใหถูกตอง  
จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป จัดทำชองทางใหแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ตองพัฒนา 

(ประเด็นที่มีคะแนน ต่ำกวารอยละ ๑๐๐) 
วิธีการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๙  การเปดเผย
ขอมูล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O๒  ขอมูลผูบริหาร (ขาดชองทางการติดตอ
ผูบริหาร) 
O๕  ขอมูลการติดตอ (ขาดเบอรโทรสาร) 
O๑ ๗   E-Service (Url ท ี ่ ใ ห  ม า ไ ม  พ บ                
E-Service) 
 
O๑๘  แผนการใชจายงบประมาณประจำป 
(ไม  ใช แผนการใช จ  ายงบประมาณของ
หนวยงานที่มีระยะ ๑ ป) 
 
O๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำป (ไมมีรายงานผล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลป 
๒๕๖๒) 

-  เพ่ิมเบอรโทรศพัทผูบริหาร 
 
-  เพ่ิมชองทางการติดตอตางๆ 
-  เพ ิ ่มช องทางการบร ิการแบบ       
E-Service ผ  านทางเว ็บไซต ของ
หนวยงาน 
-  จัดทำแผนการใชจายงบประมาณ
ประจำปและเผยแพร 
 
 
-  จัดทำรายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปและ
เผยแพร 
 



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ตองพัฒนา 
(ประเด็นที่มีคะแนน ต่ำกวารอยละ ๑๐๐) 

วิธีการพัฒนา 

 
 
 
 

O๓๐ ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต 
(ไมมีชองทางใหแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่สามารถเขาถึงหรือ
เชื่อมโยงไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน) 

-  จัดทำชองทางแจงเรื่องรองเรียน
การทุจร ิตและประพฤติม ิชอบให
ประชาชนสามารถ เข  า ถ ึ งหรือ
เชื ่อมโยงไดจากเว็บไซตหลักของ 
อบต. 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกัน
การทุจริต 

O๓๘  การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
(ไมไดแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรให
เจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม 
ในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต อยาง
ชัดเจน) 

-  จัดทำประกาศ เรื่อง กำหนด
นโยบายความโปรงใสและตรวจสอบ
ไดขององคการบริหารสวนตำบลโคง
ยาง และจัดทำบันทึกขอตกลง เพ่ือ
เปนแนวทางใหบุคลากรทุกคนพึง
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับ
กฎระเบียบขอบังคับอื่นๆ 

 
 



 
 
๕.  การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ดาน IIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การใชทรัพยสินของราชการ มีคาต่ำสุด เทากับ ๘๖.๙๒ ซึ่งหนวยงานตองจัดทำขอตกลงหรือประกาศใหบุคลากร
ทราบถึงนโยบายการไมนำทรัพยสินของหนวยงานไปใชเปนประโยชนสวนตัว มีการจัดทำประกาศขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน ใหบุคคล
ภายในและภายนอกหนวยงานทราบใหชัดเจน 
ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ 
 

ประเด็นที่เปน
ขอบกพรอง/จุดออน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ สิ้นปงบประมาณ 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

1.  จัดทำขอตกลงหรือ
ประกาศให บ ุคลากร
ทราบถึงนโยบายการไม
น ำ ท ร ั พ ย  ส ิ น ข อ ง
หน  วย งาน ไป ใช  เ ป น
ประโยชนสวนตัว 
2.  จ ัดทำประกาศขอ
ปฏ ิบ ั ต ิ ในการ ขอ ยื ม
ท ร ั พ ย  ส ิ น ข อ ง ท า ง
ราชการไป ใช  ในการ
ปฏิบัติงาน 

1. จัดทำคูมือการใชทรัพยสินของทางราชการ 
2. แจงเวียนใหบุคลากรภายในรับทราบ 
3. สงหนังสือถึงผูนำชุมชนใหประชาสัมพันธให
รับทราบโดยทั่วกัน 
4. เผยแพรผานคูมือการใชทรัพยสินของทาง
ราชการ ผานเว็บไซต 
5. เผยแพรผานคูมือการใชทรัพยสินของทาง
ราชการ ผานเฟชบุก 
6. ติดบอรดประชาสัมพันธ หนาสำนักงาน 

1.มาตรการปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนหรือ
ผลประโยชนทับซอน และ
การใหหรือรับสินบน 
2.มาตรการปองกันละเวน
การปฏิบัติหนาที่ตามคูมือ
ประชาชน 

1.  สำนักปลัด 
2.  กองคลัง 

  

 
 
 



 
 
ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงการทำงาน มีคาต่ำสุด เทากับ ๗๙.๓๑ ซึ่งหนวยงานตองปรับปรุง ๑) คุณภาพการดำเนินงาน 
ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและขั้นตอนการใหบริการงานดานตางๆ อยางทั่วถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยาง
สม่ำเสมอ ๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง ๓) การปรับปรุงระบบการทำงาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพ่ือรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนทั่วไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
การใหบริการไดโดยสะดวก 

ประเด็นที่เปน
ขอบกพรอง/จุดออน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ สิ้นปงบประมาณ 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

๑ .  ค ุ ณ ภ า พ ก า ร
ดำเนินงาน  
 
 
 
 
 
๒. ประส ิทธ ิภาพการ
สื่อสาร  
 
 
 
 

     ประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการ
ใหบริการงานดานตางๆ อยางทั่วถึง และสงเสริมให
มีการฝกอบรมพัฒนาเพิ ่มพูนทักษะและความรู
เก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 
 
 
 
     จัดทำสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบน
เว็บไซตหลักของหนวยงานใหง ายตอการเขาถึง
ขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี ่ยนขอมูล
ขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง 
 
 

1.มาตรการในการจัดการ
เรื่องรองเรียนการทุจริต 
2.มาตรการเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะ 

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

๓) การปรับปรุงระบบ
การทำงาน  
 
 
 

สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหาร
และบุคลากรเพื่อรวมกันทบทวนปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และ
สงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนทั่วไปมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำใน
การพัฒนาและปรับปรุงคณุภาพและมาตรฐานการ
ใหบริการไดโดยสะดวก 
 
 

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

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ  (OIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
3. ดาน OIT  พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การเปดเผยขอมูล มีคาต่ำสุด เทากับ ๘๑.๒๐ ซึ่งหนวยงานตองปรับปรุงขอมูลที่จะตองลงในเว็บไซตองคกร        

ใหครบถวน เชน ชองทางติดตอผูบริหาร ชองทางการติดตอหนวยงาน เชน ขาดเบอรโทรสาร จัดทำชองทาง E-SERVICE ใหแกผูรับบริการ สามารถขอรับบริการตามอำนาจหนาที่
หรือภารกิจของหนวยงานผานชองทางเว็ปไซตได ลงขอมูลแผนการใชจายงบประมาณประจำปใหถูกตอง  จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป จัดทำ
ชองทางใหแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/
จุดออน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการ
ปฏิบัติ 

มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ สิ้นปงบประมาณ 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

๑. จัดทำเว็บไซตองคกร โดยตอง
นำขอมูลตางๆ ลงใหครบถวน เชน 
ช องทางต ิดต อผ ู บร ิหาร ช อง
ทางการติดตอหนวยงาน เชน ขาด
เบอร  โทรสาร จ ัดทำช องทาง          
E-SERVICE ให  แก  ผ ู  ร ั บบร ิ ก า ร 
สามารถขอรับบริการตามอำนาจ
หนาที ่หรือภารกิจของหนวยงาน
ผานชองทางเว็ปไซตได ลงขอมูล
แผ น กา ร ใ ช  จ  า ย งบ ปร ะมาณ
ประจำปใหถูกตอง  จัดทำรายงาน
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำป จัดทำชองทางให
แจงเรื ่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที ่สามารถเขาถึง
หรือเชื ่อมโยงไดจากเว็บไซตหลัก
ของหนวยงาน" 
 

         ในความเปนจริง อบต.ฯ มี เว็บไซต, 
เฟชบุก, ไลน เพ่ือเปนชองทางการเผยแพร
ขอมูลมานานแลว แตประชาชน อาจเขาไม
ถึง และไมทราบชื่อ เว็บไซต, เฟชบุก, ไลน 
ของอบต.ฯ 
         ทั้งนี้ ในป งบประมาณ พ.ศ. 256๔
อบต.ฯ จะดำเนินการ ปรับปรุง และ
เผยแพรขอมูล ผานชองทางตาง ๆ ให
ประชาชนไดรับทราบ 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 

1.  มาตรการในการ
จัดการเรื่องรองเรียนการ
ทุจริต 
2.  มาตรการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะ 

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

  



 

ประเด็นที่เปน
ขอบกพรอง/จุดออน 
จากการประเมิน (ตอ) 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ สิ้นปงบประมาณ 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

๒.  การจัดทำชองทาง 
E-SERVICE ใ ห  แ ก
ผ ู  ร ับบร ิการ สามารถ
ขอรับบริการตามอำนาจ
หนาที ่หรือภารกิจของ
ห น  ว ย ง า น ผ  า น
ชองทางเว็ปไซตได 

        อ บ ต . โ ค  ง ย า ง  ไ ด  จ ั ด ท ำ เ ว ป ไ ซ ต  
www.kongyang.go.th โ ด ย จ ั ด ท ำ ช  อ ง ท า ง
ให บร ิการแก ประชาชน เช น การแจ ง เร ื ่ อง    
รองเรียน- รองทุกข การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ
ของหนวยงานตางๆ ซึ่งจะไดแจงใหสวนราชการ
ตางๆ เพิ่มการประชาสัมพันธการใหบริการผาน
ระบบ E-SERVICE 
 

1.  มาตรการในการจัดการ
เรื่องรองเรียนการทุจริต 
2.  มาตรการเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะ 

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

  

๓.  เพิ ่มชองทางติดตอ
ผู บริหาร และชองทาง
การติดตอหนวยงาน 

   จ ัดทำเบอร โทรศ ัพทผ ู บร ิหาร ห ัวหนาส วน
ร าช ก า ร  แ ล ะ ช  อ ง ท า ง ก า ร ต  อ ห น  ว ย ง าน
ประชาสัมพันธผานทางเวปไซตและประชาสัมพันธ
ผานผูนำ และติดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

2.  มาตรการเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะ 

สำนักปลัด   

 

 
  


