
 

 
 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ความเปนมาของการประเมิน 
  กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยทางสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) หนวยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
ของสำนักงาน ป.ป.ช. เขาดวยกันเพ่ือใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของสำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน และเปนการสรางเครื่องมือการประเมินท่ีผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception Base) และ
หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Base) เขาดวยกัน โดยมุงหวังใหเกิดการบริหารงานท่ีโปรงใสและเปนธรรมใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีภาพลักษณท่ีดีข้ึนในอนาคต อันจะนำไปสูการสรางความรวมมือและการสราง
เครือขายในการตอตานการทุจริตอยางเปนระบบ และสงผลดีตอการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
เปนไปตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสนำมาซ่ึงประโยชนสุขตอประชาชนและประเทศชาติตอไป 

ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

"ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปรงใส (ITA)  ขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู มี
คะแนนรวม 64.21 อยูในระดับ D มีรายละเอียดดังนี้  

1. ดาน  IIT   พบวา  ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน    การแกไขปญหาการทุจริต    มีคาต่ำสุด เทากับ 
51.71 ซ่ึงหนวยงานตองมีแผนหรือมาตรการปองกันการทุจริตอยางมีคุณภาพ จัดทำมาตรการในการปองกันปญหา
การทุจริตของหนวยงานใหชัดเจนและวางแนวทางในการสรางแรงจูงใจแกผูเฝาระวังการทุจิต รวมถึงใหนำขอเสนอ 
แนะของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหนวยงานใหชัดเจน 
  2. ดาน EIT  พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงระบบการทำงาน  มีคาต่ำสุด เทากับ 
83.06 ซ่ึงหนวยงานตองมีมาตรการลดข้ันตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) 
การใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  
 
 
 
 



  3. ดาน  OIT พบวา  ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน  การปองกันการทุจริต     มีคาต่ำสุด  เทากับ 
31.25 ซึ่งในดานการปองกันการทุจริต ผูบริหารควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล   มีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันแกไขการทุจริตประจำป
ใหชัดเจน และเผยแพรตอสาธารณะ พรอมทั้ง ใหกลุมองคกรชุมชน มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต เชน เปน
กรรมการจัดซ้ือจัดจาง 

จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจำป 2563” ท่ีกำหนดใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 คะแนน
ขึ้นไป ภายในป 2565 พบวา ผลคะแนนการประเมินหนวยงานของทานจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู
ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนท้ังสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดท่ีมีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนน
ข้ึนไป) คือ แบบวัด EIT ซ่ึงสะทอน คุณภาพการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
สวนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ 85) คือ แบบวัด IIT OIT จึงมีขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงการดำเนินงานใหมีผลการประเมินท่ีดียิ่งข้ึนในปถัดไป ดังตอไปนี้ 

แบบวัด IIT  เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี การใชจาย
งบประมาณและทรัพยสินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังหลักการมีสวนรวม
ของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้  

1) การปฏิบัติหนาที่ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผูรับผิดชอบใน
การใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ ณ จุด
ใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาค
สวน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสม่ำเสมอ  

3) การใชอำนาจของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหนงงาน 
(job description) และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดรับฟง
ความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใชทรัพยสินของราชการ จัดทำคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ สรางระบบ
การกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอยางเครงครัด  

5) การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชนสูงสุดของ
สวนรวม มีจิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการ
ปองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดให
ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหนวยงานไดโดยงายและ
สะดวก  

แบบวัด OIT เปนการเปดเผยขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ที่เปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะบน
เว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการปองปรามการ
ทุจริตโดยมีมาตรการท่ีเปนรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้  

1) การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูล
ดานการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง
ขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนทั่วไป และการใหบริการผาน
ระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตำแหนงที ่สามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุก
ชวงเวลา ท้ังนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง  



2) การปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษา
และวิเคราะหผลการประเมินของปที่ผานมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ท่ีสำคัญ ตองมี
การพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัย
และมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ดาน IIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การแกไขปญหาการทุจริต    มีคาต่ำสุด เทากับ 51.17 ซ่ึงหนวยงานตองมีแผนหรือมาตรการปองกันการ
ทุจริตอยางมีคุณภาพ จัดทำมาตรการในการปองกันปญหาการทุจริตของหนวยงานใหชัดเจนและวางแนวทางในการสรางแรงจูงใจแกผูเฝาระวังการทุจิต รวมถึงใหนำ
ขอเสนอ แนะของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหนวยงานใหชัดเจน 
ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564  
 

ประเด็นท่ีเปน
ขอบกพรอง/จุดออน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ ส้ินปงบประมาณ 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

1.จัดทำแผนหรือ
มาตรการการปองกัน
การทุจริต 
2.จัดทำประกาศ 
มาตรการในการปองกัน
ปญหาการทุจริตของ
หนวยงาน 
3.จัดทำแนวทางในการ
สรางแรงจูงใจแกผูเฝา
ระวังการทุจริต รวมถึง
นำขอเสนอแนะของ
บุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงานมา
พัฒนาและปรับปรุงการ
ทำงาน 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
2. แจงเวียนใหบุคลากรภายในรับทราบ 
3. สงหนังสือถึงผูนำชุมชนใหประชาสัมพันธให
รับทราบโดยท่ัวกัน 
4. เผยแพรประกาศมาตรการในการปองกันการ
ทุจริต ผานเว็บไซต 
5. เผยแพรประกาศมาตรการในการปองกันการ
ทุจริต ผานเฟชบุค 
6. ติดบอรดประชาสัมพันธ หนาสำนักงาน 

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

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กองการศึกษาฯ 
5.หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

√  

 



ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงระบบการทำงาน  มีคาต่ำสุด เทากับ 83.06 ซ่ึงหนวยงานตองมีมาตรการลดข้ันตอนในการ
ใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี 

ประเด็นท่ีเปน
ขอบกพรอง/จุดออน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ ส้ินปงบประมาณ 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

1. หนวยงานตองจัดทำ
มาตรการลดข้ันตอนใน
การใหบริการ 
2. ควรมีชองทางในการ
ใหประชาชนมีสวนรวม
ในการเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

         อบต.มีมาตรการลดข้ันตอนในการใหบริการ 
และมี เว็บไซต, เฟชบุค เพ่ือเปนชองทางการ
เผยแพรขอมูลมานานแลว แตประชาชน อาจเขาไม
ถึง และไมทราบชื่อ เว็บไซต, เฟชบุค ของ อบต. 
         ท้ังนี้ ในป งบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต. 
จะดำเนินการ ปรับปรุง และเผยแพรขอมูลผาน
ชองทางตาง ๆ ใหประชาชนไดรับทราบ โดย  
        1. สงหนังสือถึงผูนำชุมชน ใหเผยแพรชื่อ
เว็บไซต, เฟชบุค และเชิญชวนประชาชนใหเขาชม 
เว็บไซต, เขารวมเปนสมาชิกของกลุมเฟชบุค ของ
อบต. 
        2. ปรับปรุงเว็บไซต ใหเปนปจจุบัน    
        3. จะนำขอมูลดานตาง ๆ เผยแพรผาน 
เว็บไซต, เฟชบุค ใหครอบคลุมในทุก ๆ ขอมูล
ขาวสาร ท่ีเกิดประโยชนตอประชาชนอยางสูงสุด
ตอไป 

1.มาตรการมาตรการลด
ข้ันตอนในการใหบริการ 
2.มาตรการเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะ 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กองการศึกษาฯ 
5.หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

√  

 
 
 



ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ  (OIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
3. ดาน OIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปองกันการทุจริต มีคาต่ำสุด เทากับ 31.25   ซ่ึงในดานการปองกันการทุจริต ผูบริหารควรแสดง

เจตจำนงหรือคำม่ันสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันแกไขการทุจริตประจำป
ใหชัดเจน และเผยแพรตอสาธารณะ พรอมท้ัง ใหกลุมองคกรชุมชน มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต เชน เปนกรรมการจัดซ้ือจัดจาง" 
 

ประเด็นท่ีเปน
ขอบกพรอง/จุดออน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ ส้ินปงบประมาณ 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

1.ผูบริหารควรแสดง
เจตจำนงหรือคำม่ัน
สัญญาวา จะปฏิบัติงาน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
โปรงใส และเปนไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
2.จัดทำแผนปฏิบัติการ
ปองกันแกไขการทุจริต
ประจำปใหชัดเจน
เผยแพรตอสาธารณะ 
 
 
 
 
 

1. อบต. ไดมีการแสดงเจตจำนง หรือคำมั่นสัญญาวา จะ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสตัยสุจรติ โปรงใส และเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล  ตั้งแต สำนักงาน ป.ป.ช. ได กำหนดให
ดำเนินการแลว และมีการเผยแพรโดยออกเปนประกาศ  
ติดบอรดประชาสัมพันธหนาสำนักงาน, จัดทำหนังสือแจง
ผูนำชุมชน, และเผยแพรผานเว็บไซตของ อบต.  พรอมท้ัง
มีการประกาศเจตจำนง หรือคำมัน่สัญญาวา จะปฏิบัติงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจรติ โปรงใส และเปนไปตามหลักธรร
มาภิบาล   
2. อบต. ไดมอบหมายใหนางสาวพาฝน  ศิลาพงษ 
ตำแหนง รองปลัด อบต. รับผดิชอบเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity 
and Transparency Assessment) ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซึ่งไดมีการบันทึกขอความใหรับทราบผลการ
ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป 
4 ป (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งผานการตรวจรับรองตั้งแตป 
2561  และ มีการปรับปรุง ในระบบ e-plannacc มา
อยางตอเน่ือง เพ่ือรองรับการตรวจประเมิน และไดรายงาน
ในระบบ e-plannacc ใหชัดเจน เปนท่ีเรียบรอยแลว 
พรอมท้ังเผยแพรผานเว็บไซตของอบต. เรียบรอยแลว 

1.มาตรการในการสงเสริม
ความโปรงใสในการจัดซ้ือ
จัดจาง 
2.มาตรการใหผูมีสวนได
สวนเสียมีสวนรวมในการ
ดำเนินการ 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กองการศึกษาฯ 
5.หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

√  

 



ประเด็นท่ีเปน
ขอบกพรอง/จุดออน 
จากการประเมิน (ตอ) 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ ส้ินปงบประมาณ 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

3.กลุมองคกรชุมชน  
มีสวนรวมในการปองกัน
การทุจริต เชน เปน
กรรมการจัดซ้ือจัดจาง" 

3. สำหรับในเร่ืองของการใหประชาชนเขามาม ี
สวนรวมในการปองกันการทุจริต เชน เปนกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง" นัน้ อบต. ไดดำเนินการมาโดยตลอด ใน
เร่ือง 
    3.1 กองคลัง,กองชาง ไดแตงตั้งประชาชนเปน
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
    3.2 สำนักงานปลัด  ในการออกแจกเบี้ย 
ผูมีความพิการ, ผูสงูอายุ (กรณีรับเปนเงินสด) ไดให
สมาชิกฯ กำนัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบานรวม
เปนสักขีพยานการรับเบี้ยทุกคร้ัง แตในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564           กรมบัญชกีลาง ไดกำหนดใหมี
การโอนเงินเขาบัญชี และเลือกที่จะรับแบบเดิมได แต
สวนใหญเลือกที่จะใหโอนเขาบญัชีครบ 100%  
    3.2 กองการศึกษา ในสวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดเทศบาลฯ ไดมีการแตงตั้งบุคคล ภายนอกรวม
เปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย 
      จากขอมูลขางตน จะพบวา อบต. เปดโอกาสให
ประชาชน เขามามีสวนรวมอยางตอเนื่อง ครอบคลุม
ทุก ๆ งานของเทศบาลฯ เพียงแตไมมีการเผยแพรให
รับทราบโดยทั่วถึง 
     ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต. จะ
ดำเนินการเผยแพรขอมูลการมสีวนรวมของประชาชน
ผานชองทางตาง ๆ ใหไดรับทราบตอไป 

  √  

 
 
 


