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เรื่อง    รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงาน

  ภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน    นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย 

เรื่องเดิม 
ตามท่ี สำนักงาน ป.ป.ช. ไดมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

(Integrity and Transparency Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

"ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  ของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
มีคะแนนรวม 95 คะแนน อยูในระดับ AA มีรายละเอียดดังนี้  

1. ดาน IIT มีคะแนนรวม 90.41 คะแนน ดังนี้
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  1 การปฏิบัติหนาท่ี 93.06 คะแนน 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  2 การใชงบประมาณ 87.92 คะแนน 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  3 การใชอำนาจ 91.24  คะแนน 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  4 การใชทรัพยสินของราชการ 89.14 คะแนน 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  5 การแกไขปญหาการทุจริต  90.68 คะแนน 
ดาน IIT เปนแบบวัดซ่ึงสะทอน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีอยางซ่ือสัตยสุจริต 

มุงผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน ผลการดำเนินงานในดาน IIT 
ของเทศบาลตำบลประโคนชัย มีคะแนนท่ีมีคาต่ำสุดดานการใชงบประมาณ ควรมีการสงเสริมใหหนวยงาน  
เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ โดยเพ่ิมการใหสอบถาม ทักทวง รองเรียน  

2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน EIT มีคะแนนรวม  94.41 คะแนน ดังนี้
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  6 คุณภาพการดำเนินงาน 93.94 คะแนน 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.23 คะแนน 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  8 การปรับปรุงการทำงาน 93.04 คะแนน 
ดาน EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ 

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงวิธีการ         
และข้ันตอนการดำเนินงาน/การใหบริการ มีคาต่ำสุด เทากับ 90.23 คะแนน ซ่ึงหนวยงานควรมีมาตรการ        
ลดข้ันตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การใหบริการโดยใชระบบ IT 
จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ควรจะมีการนำระบบ
เทคโนโลยีใหบริการแกประชาชน โดยไมตองมาติดตอ ณ จุดบริการ เชน การยื่นคำรองท่ัวไป ผานเวปไซต   
ของหนวยงาน 

3. ดาน OIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน OIT มีคะแนนรวม  98.89 คะแนน ดังนี้
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  9 การเปดเผยขอมูล 97.78 คะแนน 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 100 คะแนน 

/การเปดเผย... 
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  การเปดเผยขอมูลและการปองกันการทุจริต มีคะแนนสูง ซ่ึงในดานการปองกันการทุจริต ผูบริหาร
ควรแสดงเจตจำนงหรือคำม่ันสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลัก 
ธรรมมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันแกไขการทุจริตประจำปใหชัดเจน และเผยแพรตอสาธารณะ 
พรอมท้ัง ใหกลุมองคกรชุมชน มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต เชน เปนกรรมการจัดซ้ือจัดจาง            
และการเปดเผยขอมูลตองใหเปนปจจุบัน สูสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณ       
และงายตอการเขาถึงและแสดงเจตนารมณในการปองปรามการทุจริตโดยมีมาตรการท่ีเปนรูปธรรม จึงควร
ดำเนินการเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูล          
ดานการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง
ขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป และการใหบริการผาน
ระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตำแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย           
ทุกชวงเวลา ท้ังนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง และควรแสดงแผนผัง
แสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน โดยควรแสดงตำแหนงท่ีสำคัญ และการแบงสวนงานภายใน 
เชน สำนัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน ในกรณีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรแสดงโครงสราง     
ท่ีครอบคลุมท้ังฝายการเมืองและฝายขาราชการประจำ 

ดานการปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรยีมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะ 
ศึกษาและวิเคราะหผลการประเมินของปท่ีผานมาเพ่ือกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำ
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

ท่ีสำคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของ 
หนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 ขอเท็จจริง 
  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นั้น มีการประเมินในทุก ๆ ปงบประมาณ และเปนการประเมิน
แบบตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยในปงบประมาณ 2564  
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสภาครัฐ 2563 ไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้ “หนวยงานของทาน
ไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564 
จำนวน 95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ AA หมายถึง หนวยงาน
สามารถดำเนินการไดครบถวนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA โดยสามารถบรรลุความสำเร็จ     
ในการเปนหนวยงานตนแบบดานคุณธรรมและความโปรงใสใหแกหนวยงานอ่ืนๆ ได ท้ังนี้ อาจมีรายละเอียด
บางตัวชี้วัดท่ีจำเปนตองใหความสำคัญในการกำกับดูแล หรือสงเสริมการทำงานอีกเพียงเล็กนอยเพ่ือยกระดับ
คุณภาพในการดำเนินงานเพ่ิมข้ึน คาดหมายไดวา หากหนวยงานยังมีกลไกการพัฒนาอยางตอเนื่อง หนวยงาน
จะสามารถสรางผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานท่ีนำมาสูความเชื่อม่ันศรัทธา และสรางความไววางใจแก
สาธารณชนไดมากยิ่งข้ึนตอไปในอนาคต ท้ังนี้ ประเด็นท่ีควรมีการเปดเผย หรือบริหารจัดการใหดียิ่งข้ึน ไดแก 

- แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน โดยควรแสดงตำแหนงท่ี
สำคัญ และการแบงสวนงานภายใน เชน สำนัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน ในกรณีเปนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ควรแสดงโครงสรางท่ีครอบคลุมท้ังฝายการเมืองและฝายขาราชการประจำ 

 
/- เพ่ิมการ... 

 







รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลประโคนชัย  
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 



คำนำ 

ตามท่ี สำนักงาน ป.ป.ช.ไดดำเนินโครงการสงเสริมทองถ่ินปลอดทุจริต ประจำป พ.ศ.2560 
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตาน  
การทุจริตดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหสอดคลอง  
กับการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 
2564) และเพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ท่ีกำหนดใหหนวยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯไปสูการปฏิบัติ โดยกำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป       
และแผนปฏิบัติราชการประจำปเทศบาลตำบลประโคนชัย จึงจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 
(พ.ศ.2561 –2564) ของเทศบาลตำบลประโคนชัย เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำไปสู      
การปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริต
อยางแทจริงนั้น 

เม่ือผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศแลว เทศบาตำบลประโคนชัย ในฐานะหนวยงานผูรับการประเมิน 
จึงควรมีการนำผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งท่ีควรไดรับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางท่ีดีข้ึน 
สอดรับกับการประเมินตอไป 

ผูจัดทำ 



 
 

สารบัญ 
 
 
 หนา 

   คำนำ  

- รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงาน    

  ภาครัฐ 
1 

- ความเปนมาของการประเมิน 1 

- ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ   

  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2 

- การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรงุ และพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 4 

    1. ดาน IIT 4 

    2. ดาน EIT 5 

    3. ดาน OIT 6 

ภาคผนวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ  

 

ความเปนมาของการประเมิน 
  กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดบันทึกขอตกลงความรวมมือ     
กับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment)        
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยทางสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) หนวยงานภาครัฐ
และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. เขาดวยกันเพ่ือใหการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสของสำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเปนการสรางเครื่องมือการประเมินท่ี
ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Base)   
เขาดวยกัน โดยมุงหวังให เกิดการบริหารงานท่ีโปรงใสและเปนธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน               
ใหมีภาพลักษณท่ีดีข้ึนในอนาคต อันจะนำไปสูการสรางความรวมมือและการสรางเครือขายในการตอตาน     
การทุจริตอยางเปนระบบ และสงผลดีตอการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามหลัก
คุณธรรมและความโปรงใสนำมาซ่ึงประโยชนสุขตอประชาชนและประเทศชาติตอไป 
 

ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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"ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  ของเทศบาลตำบลประโคนชัย มีคะแนนรวม 95 
คะแนน อยูในระดับ AA มีรายละเอียด ดังนี้  

1. ดาน IIT เปนแบบวัดซ่ึงสะทอน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีอยางซ่ือสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์
สูงสุดและคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน ผลการดำเนินงานในดาน IIT ของเทศบาลตำบล 
ประโคนชัย มีคะแนนรวม 90.41 ดังนี ้

ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  1 การปฏิบัติหนาท่ี 99.06 คะแนน 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  2 การใชงบประมาณ 87.92 คะแนน 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  3 การใชอำนาจ 91.24  คะแนน 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  4 การใชทรัพยสินของราชการ 89.14 คะแนน 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  5 การแกไขปญหาการทุจริต  90.68 คะแนน 
แบบวัดการรับรู iit งบประมาณ ดานการมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมีลักษณะให 

ความสำคัญกับงาน มากกวาธุระสวนตัว ดานการอำนวยความสะดวกในข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสิน
ของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานดานการเปดโอกาสใหบุคลากรของหนวยงาน มีสวนรวมในการตรวจสอบ 
การใชจายงบประมาณดานการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจาย มีคาต่ำสุดของ
แบบวัดการรับรู คณะกรรมการประเมินระดับคุณความโปรงใสจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

- เพ่ิมการอำนวยความสะดวกเก่ียวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ 
ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน 

- สงเสริมใหหนวยงานของทาน เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย 
งบประมาณ โดยเพ่ิมการใหสอบถาม ทักทวง รองเรียน 

- พึงใหความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุงเนนผลสำเร็จของงาน การใหความสำคัญ 
กับงานมากกวาธุระสวนตัว และความพรอมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรใน
หนวยงานของทานมากข้ึน 

2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน EIT มีคะแนนรวม  94.41 คะแนน ดังนี้
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  6 คุณภาพการดำเนินงาน 93.94 คะแนน 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.23 คะแนน 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  8 การปรับปรุงการทำงาน 93.04 คะแนน 
ดาน EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ 

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงวิธีการและ
ข้ันตอนการดำเนินงาน/การใหบริการ มีคาต่ำสุด เทากับ 90.23 คะแนน ซ่ึงหนวยงานควรมีมาตรการ        
ลดข้ันตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การใหบริการโดยใชระบบ IT 
จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และมีการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการ   คณะกรรมการประเมินระดับคุณความโปรงใสจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

- ควรรักษาคุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและข้ันตอนการใหบริการ   
งานดานตางๆ อยางท่ัวถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
อยางสม่ำเสมอ  

-  ควรรักษาประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต 
หลักของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจน
และตอเนื่อง  

/ควรมี... 
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-  ควรมีการปรับปรุงระบบการทำงาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหาร     

และบุคลากรเพ่ือรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานอยางเปนระบบ และสงเสริมให
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก 

3. ดาน OIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน OIT มีคะแนนรวมต่ำ  98.89 คะแนน ดังนี้
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี  9 การเปดเผยขอมูล 97.78 คะแนน 
ผลคะแนนตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 100 คะแนน 

 การเปดเผยขอมูลพ้ืนฐานดานการแสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน 
มีคะแนนต่ำสุด 0 คะแนน ซ่ึงการเปดเผยขอมูล ควรเนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ประกอบดวยขอมูลดานการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมท้ังขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป 
และการใหบริการผานระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตำแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสืบคน
ขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา ท้ังนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง และ
ควรสงเสริมการประชาสัมพันธและใหขอมูลเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงานใหมาก
ข้ึน และในเวปไซตหนวยงานควรแสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน โดยควร
แสดงตำแหนงท่ีสำคัญ และการแบงสวนงานภายใน เชน สำนัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน ควรแสดง
โครงสรางท่ีครอบคลุมท้ังฝายการเมืองและฝายขาราชการประจำ และดานการปองกันการทุจริต ควรจัด
ประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษาและวิเคราะหผลการประเมินของปท่ีผานมา
เพ่ือกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการ
กำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ท่ีสำคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของ
บุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอ สื่อสารผานเว็บไซตได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 



การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ดาน IIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การใชทรัพยสินของราชการ  มีคาต่ำสุด เทากับ 91.43 คะแนน ซ่ึงหนวยงานตองจัดทำขอตกลงหรือประกาศให
บุคลากรทราบถึงนโยบายการไมนำทรัพยสินของหนวยงานไปใชเปนประโยชนสวนตัว มีการจัดทำประกาศขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการ
ปฏิบตัิงาน ใหบุคคลภายในและภายนอกหนวยงานทราบใหชัดเจน 

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

ประเด็นท่ีเปนขอบกพรอง/จุดออน 
จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการ
ปฏิบัต ิ

มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและ

สรุปผล 
 ณ ส้ินปงบประมาณ 

ดำเนินการ
แลว 

ยังไม
ดำเนินการ 

1.จัดทำขอตกลงหรือประกาศใหบุคลากรทราบ
ถึงนโยบายการไมนำทรัพยสินของหนวยงานไป
ใชเปนประโยชนสวนตัว 
2.จัดทำประกาศขอปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพยสินของทางราชการไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 

1.จัดทำคูมือการใชทรัพยสินของทางราชการ
2. แจงเวียนใหบุคลากรภายในรับทราบ
3. สงหนังสือถึงผูนำชุมชนใหประชาสัมพันธ
ใหรับทราบโดยท่ัวกัน 
4. เผยแพรผานคูมือการใชทรัพยสินของทาง
ราชการ ผานเว็บไซต 
5. เผยแพรผานคูมือการใชทรัพยสินของทาง
ราชการ ผานเฟชบุก 
6. ติดบอรดประชาสัมพันธ หนาสำนักงาน

1.มาตรการปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชน
หรือผลประโยชนทับซอน 
และการใหหรือรับสินบน 
2.มาตรการปองกันละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีตามคูมือ
ประชาชน 

1.สำนักปลัด
2.กองคลัง

/



ตารางการผลการประเมิน แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดานการปรับปรุงระบบการทำงาน หัวขอการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีข้ึน   มีคะแนน
ต่ำสุด เทากับ 90.23 คะแนน ซ่ึงหนวยงานตองมีมาตรการลดข้ันตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การใหบริการโดยใชระบบ
อิเล็กทรอนิกส จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี มี E-service สำหรับบริการประชาชนบนเวปไซตหลักของหนวยงาน 

ประเด็นท่ีเปนขอบกพรอง/จุดออน 
จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการ
ปฏิบัต ิ

มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและ

สรุปผล  ณ ส้ินปงบประมาณ 
ดำเนินการ

แลว 
ยังไม

ดำเนินการ 
1.จัดทำมาตรการลดข้ันตอนในการใหบริการ
เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop 
service) 
2.การใหบริการโดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส
จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
3.มีบริการ E-service สำหรบับริการ
ประชาชนบนเวปไซตหลักของหนวยงาน 

1.จัดทำมาตรการลดข้ันตอนในการ
ใหบริการ การใหบริการ ณ จุดเดียว (one 
stop service) 
2.จัดทำชองทางใหประชาชนมีสวนรวมใน
การเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
เพ่ือท่ีเจาหนาท่ีจะไดนำการเสนอแนะของ
ประชาชนผูมาใชบริการไปปรบัปรงุ 
ข้ันตอน วิธีการดำเนินงานใหดีข้ึน 
3.จัดทำชองทางบริการ E-service
สำหรับบริการประชาชนบนเวปไซตหลัก
ของหนวยงาน 

1.จัดทำมาตรการลด
ข้ันตอนในการใหบริการ 
การใหบริการ ณ จุดเดียว 
(one stop service) 
2.จัดทำระบบ IT โดยเพ่ิม
ชองทางใหประชาชนมี
สวนรวมในการเสนอแนะ
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี 
3.มี E-service สำหรับ
บริการประชาชน 

1.สำนักปลัด
2.กองคลัง
3.กองชาง
4.กองสาธารณสุขฯ
5.กองวิชาการฯ
6.กองการศึกษาฯ
7.กองการประปา
8.กองสวัสดิการ
สังคม 

/



ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ  (OIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ดาน OITพบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดานการเปดเผยขอมูล ตัวชี้วัดดานขอมูลพ้ืนฐาน มีคาต่ำสุด 97.78 คะแนน ขอมูลพ้ืนฐานประเด็น ขอมูลโครงสราง

ลักษณะแผนผัง ตำแหนงสำคัญฝงขาราชการการเมือง มีคะแนน 0 คะแนน ซ่ึงในดานการเปดเผยขอมูล ควรแสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของ
หนวยงาน โดยแสดงตำแหนงท่ีสำคัญ และการแบงสวนงานภายใน เชน สำนัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน  ควรแสดงโครงสรางท่ีครอบคลุมท้ังฝายการเมืองและ 
ฝายขาราชการประจำ และเปดเผยบนหนาเวปไซตหลักของหนวยงาน พรอมท้ังแสดงขอมูลของบุคคลท่ีมีตำแหนงสำคัญ โดยระบชุื่อ-สกุล ตำแหนง และขอมูลการติดตอ 
เบอรโทรศัพท 

ประเด็นท่ีเปนขอบกพรอง/
จุดออน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการ
ปฏิบัติ 

มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ ส้ินปงบประมาณ 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

1.เผยแพรขอมลูพ้ืนฐานเก่ียวกับ
การปฏิบัติงาน รวมท้ังขาว
ประชาสมัพันธ และมีชองทางการ
ปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป โดยเผยแพรใน
หัวขอหรือตำแหนงท่ีสามารถเขาถึง
และสบืคนขอมูลไดโดยงาย ทุก
ชวงเวลา ผาน URL บนเว็บไซตหลัก
ของหนวยงานโดยตรงและแสดง
แผนผังโครงสรางการแบงสวน
ราชการของหนวยงาน โดยแสดง
ตำแหนงท่ีสำคญั และการแบงสวน
งานภายใน เชน สำนัก กอง ศูนย 
ฝาย สวน กลุม เปนตน  ควรแสดง
โครงสรางท่ีครอบคลมุท้ังฝาย
การเมอืงและฝายขาราชการประจำ 

1.มีการเผยแพรขอมลูพ้ืนฐานเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน ดานการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ 
การจัดซื้อจดัจางหรือจดัหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมท้ังขาวประชาสัมพันธ และมี
ชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบรกิารและ
ประชาชนท่ัวไป โดยเผยแพรในหวัขอหรือ
ตำแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลได
โดยงาย ทุกชวงเวลา ผาน URL บนเว็บไซตหลัก
ของหนวยงานโดยตรงและแสดงแผนผังโครงสราง
การแบงสวนราชการของหนวยงาน โดยแสดง
ตำแหนงท่ีสำคญั และการแบงสวนงานภายใน เชน 
สำนัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน  ควร
แสดงโครงสรางท่ีครอบคลุมท้ังฝายการเมืองและ
ฝายขาราชการประจำ 

1.มาตราการเผยแพรขอมลูตอ
สาธารณะ 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง
3.กองชาง
4.กองสาธารณสุขฯ
5.กองวิชาการฯ
6.กองการศึกษาฯ
7.กองการประปา
8.กองสวัสดิการสังคม
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ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ ของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564 

 

หนวยงานของทานไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ 

หนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564 จำนวน 95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ 

AA หมายถึง หนวยงานสามารถดำเนินการไดครบถวนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA โดยสามารถ

บรรลุความสำเร็จในการเปนหนวยงานตนแบบดานคุณธรรมและความโปรงใสใหแกหนวยงานอ่ืนๆ ได ท้ังนี้ อาจมี

รายละเอียดบางตัวชี้วัดท่ีจำเปนตองใหความสำคัญในการกำกับดูแล หรือสงเสริมการทำงานอีกเพียงเล็กนอยเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานเพ่ิมข้ึน คาดหมายไดวา หากหนวยงานยังมีกลไกการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

หนวยงานจะสามารถสรางผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานท่ีนำมาสูความเชื่อม่ันศรัทธา และสรางความไววางใจแก

สาธารณชนไดมากยิ่งข้ึนตอไปในอนาคต ท้ังนี้ ประเด็นท่ีควรมีการเปดเผย หรือบริหารจัดการใหดียิ่งข้ึน ไดแก  

- แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน โดยควรแสดงตำแหนงท่ีสำคัญ 

และการแบงสวนงานภายใน เชน สำนัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน ในกรณีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ควรแสดงโครงสรางท่ีครอบคลุมท้ังฝายการเมืองและฝายขาราชการประจำ  

- เพ่ิมการอำนวยความสะดวกเก่ียวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ ไปใช

ปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน  

- สงเสริมใหหนวยงานของทาน เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

โดยเพ่ิมการใหสอบถาม ทักทวง รองเรียน  

- สงเสริมการประชาสัมพันธและใหขอมูลเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำปของ

หนวยงานของทานมากข้ึน  

- พึงใหความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุงเนนผลสำเร็จของงาน การใหความสำคัญกับ

งานมากกวาธุระสวนตัว และความพรอมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหนวยงาน

ของทานมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมผลการประเมิน เทศบาลตำบลประโคนชัย 
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