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รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรอําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                   การประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and 
Transparency Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงาน ภาครัฐ
กลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนําขอมูล    ผลการประเมิน 
รวมทั้งขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงาน ไดอยางเหมาะสม   เพ่ือ
แสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก      ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะทองถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐาน  การดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล   (Good   Governance)    ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล
รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ ฉบับนี้ 
ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง  10  ตัวชี้วัด  ไดแก  (1) การปฏิบัติหนาที่ (2) การใชงบประมาณ  (3) 
การใชอํานาจ  (4)  การใชทรัพยสินของราชการ  (5) การแกไขปญหาการทุจริต   (6)  คุณภาพการดําเนินงาน    
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปดเผยขอมูล และ (10) การปองกัน
การทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  (Internal)   การรับรูของผูรับบริการผูมา
ติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของ
หนวยงาน (Open Data)  ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหนวยงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรหวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมินครั้งนี้   จะชวย
สนับสนุน สงเสริม และยกระดบัคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล   และประการ
สําคัญ  คือ   ไดมีบทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศซึ่งจะสามารถสะทอน 
ภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perception Index:CPI) ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนตอไป 
 
 

                                                                      สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
                                                                                     กุมภาพันธ 2564



1. หลักการและเหตุผล 
                สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนัก ให
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมิน คุณธรรมและความ 
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and   Transparency     Assessment  :  ITA)” 
ปจจุบันการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดถูกกําหนดเปนกลยุทธ 
ที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) ซึ่ง
ถือเปนการยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐให
เปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุงหวังให
หนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวย 
งาน ในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 
2.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  
อําเภอขุขนัธ  จังหวัดศรีสะเกษ  ประจําป 2563  
            "ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  ขององคการบรหิารสวนตําบลโคกเพชร มี
คะแนนรวม 64.91 อยูในระดับ D มีรายละเอียดดังนี้  
            1. ดาน IIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การใชทรัพยสินของราชการ  มีคาต่ําสุด เทากับ 
69.74 ซึ่งหนวยงานตองจัดทําขอตกลงหรือประกาศใหบุคลากรทราบถึงนโยบายการไมนําทรัพยสินของ
หนวยงานไปใชเปนประโยชนสวนตัว มีการจัดทําประกาศขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใช
ในการปฏิบัติงาน ใหบุคคลภายในและภายนอกหนวยงานทราบใหชดัเจน 
            2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงระบบการทํางาน   มีคาต่ําสุด เทากับ 
65.12 ซึ่งหนวยงานตองมีมาตรการลดข้ันตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop 
service) การใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่  
            3. ดาน OITพบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปองกันการทุจริต มีคาต่ําสุด เทากับ 31.25 ซึ่ง
ในดานการปองกันการทุจริต ผูบริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคํามั่นสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันแกไขการทุจริตประจําปให
ชัดเจน และเผยแพรตอสาธารณะ พรอมทั้ง ใหกลุมองคกรชุมชน มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต เชน เปน
กรรมการจัดซื้อจัดจาง" 
          สรุปไดวา  จุดแข็งที่หนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 88.71 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ
หนาที่สวน  ที่จะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ําสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต มีคาต่ําสุด 
เทากับ 31.25  
      3. การวิเคราะหขอมูล  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกเพชร อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  มีผลการ
วิเคราะหขอมลูในแตละตัวชี้วัดที่แสดงให เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะตองพัฒนาไวดังตอไปนี้ 
      3.1  จุดแขง็   (คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 5 อันดับแรก)  จํานวน  5  ตัวชี้วัด  คือ 
      (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 88.71 เปนคะแนน จากการประเมิน
การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการ ตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กําหนดไว สะทอนใหเห็นวา หนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานที่เปนไปตาม หลักการความ
โปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดี หนวยงานควรใหความสําคัญมากขึ้น ในเรื่องการ



ปฏิบัติงานของบุคลากรในการใหบริการแกผูมาติดตอทั่วไปกับผูมาติดตอที่รูจักกันเปนสวนตัว อยางเทาเทียม
กัน 

      (2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 81.32 เปนคะแนนจาก การประเมินการ
รับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
มอบหมายงาน  การประเมินผล  การปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชน ตาง ๆ ซึ่งจะตอง
เปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ เห็นไดวา บุคลากรภายในหนวยงานมีความเชื่อมั่น ตอการใชอํานาจ
ของผูบังคบับัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน 
       (4) ตัวชี้วัดท่ี 5  การแกไขปญหาทุจริต  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 78.40 เปนคะแนนจาก การ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงาน ในประเด็นที่มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานเพื่อประโยชน
สูงสุดของสวนรวม มีจิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทํา
มาตรการการปองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย        
     (5) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 77.28 เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายนอกหนวยงานในดานการจัดทําสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบน
เว็บไซตหลักของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยาง
ชัดเจนและตอเนื่อง 
       3.2  จุดที่ตองพัฒนา  จํานวน  5  ตัวชี้วัด  คือ 
                  (1) ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 69.74 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ  ในประเด็น 
ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเอง
หรือ นําไปใหผูอ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากร ภายใน
หนวยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่
ชัดเจนและ สะดวก เห็นไดวา หนวยงานควรจะมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ
ที่ถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแล
และ ตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 
                 (2) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงานโดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 65.76 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพ การ
ดําเนินงานในประเด็นที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด เห็นไดวา ประชาชน หรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว มีการใหขอมูลที่ชัดเจน 
แกผูรับบริการ ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวา ไมมีการเรียกรับ
สินบน แตทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร ผลงานหรือ
ขอมูลสาธารระอยางชัดเจน เขาถึงงาย ไมซับซอน อีกทั้งควรมีชองทางที่หลากหลาย การบริการ ใหเกิดความ
โปรงใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทํางานใหดียิ่งข้ึน และเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือ ผูมีสวนไดสวนเสีย
เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการดําเนินการ         
                  (3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางานโดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 65.12 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอหรือ  ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอ การปรับปรุง
ระบบการทํางานในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ เจาหนาที่และ
กระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิด



ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งหนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือ ผูมาติดตอเขามามี
สวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย 
              (4) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูลโดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 61.95 เปนคะแนน จากการ
เผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงาน ใหสาธารณชน
ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และ การปฏิสัมพันธ
ขอมูล  (2)  การบริหารงาน  ไดแก  แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน  และการใหบริการ (3) การบริหารเงิน
งบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจางหรือ การจัดหาพัสดุ (4) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความ
โปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาส ใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการ
เผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและ การดําเนินงานของหนวยงาน 
              (5) ตัวชี้วัดที ่ 10  การปองกันการทุจริต  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  31.25  เปนคะแนน 
จากการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน 
ใหสาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต  ไดแก  เจตจํานงสุจริต
ของผูบริการ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติ
การ ปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพื่อสงเสริม 
ความโปรงใสและปองกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของ
หนวยงาน ที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดขึน้ 
4.  ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
               4.1 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  (Internal) ไดคะแนน
เทากับรอยละ  80.59 อยูในระดับ B  บงชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานที่เปนไปตามหลักการ
ความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  โดยบุคลากรสวนใหญมีความเชื่อมั่นและแสดงความไววางใจตอ
การบริหารงานของผูบริหารท่ีมุงสูการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผล    โดยสิ่งที่ควรเปน
ประเด็นในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน  มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที ่ 2  การใชงบประมาณ (1) การรับรูเก่ียวกับแผนการใชจาย 
งบประมาณประจําปของหนวยงาน 
(2) การใชจายงบประมาณ 

(1) สรางการรับรูเก่ียวกับ
แผนการใชจายงบประมาณ
ประจําปให บุคลากรภายใน
หนวยงาน 
(2) เปดโอกาสใหบุคลากร
ภายใน หนวยงานมีสวนรวมใน
การ ตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ (3) มีชองทาง
เพ่ือใหบุคลากรภายใน 
หนวยงานสามารถแจงเบาะแสที ่
สงสัย โดยมีมาตรการคุมครองผู 
รองเรียน 



ตัวชี้วัดที ่ 4  การใชทรัพยสินของ 
ทางราชการ 

(1) การรับรูแนวปฏิบัติของ 
หนวยงานของทานเก่ียวกับการใช 
ทรัพยสินของราชการ 
(2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือ ยืม
ทรัพยสินของราชการไปใช 
ปฏิบัติงานในหนวยงาน 
(3) การขอยืมทรัพยสินของราชการ 
ไปใชปฏิบัติงานอยางถูกตอง 
(4) การกํากับดูแลและตรวจสอบ 
การใชทรัพยสินของราชการ เพื่อ 
ปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชน 
สวนตัวกลุม หรือพวกพอง 

(1) สรางแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การใชทรัพยสินของราชการ 
(2) มีข้ันตอนการขออนุญาต 
การขอยืมที่ถูกตอง 
(3) สรางมาตรการการกํากับดู
และ และตรวจสอบการใช
ทรัพยสินของ ทางราชการ 

4.2  ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External)  อยูในระดับปาน
กลาง  บงชี้ใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการดําเนินงาน ของหนวยงานวายึด
หลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว โดยมีการใหขอมูลที่ ชัดเจน แกผูรับบริการอยาง
ตรงไปตรงมา ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวา มีการเรียกรับ
สินบนท้ังที่เปนเงนิ ทรัพยสิน และผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได อยางไรก็ดี สิ่งที่ควรเปนประเด็น
ในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี ้

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที ่ 6 คณุภาพการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที ่ 8  การปรับปรุงระบบ 
การทํางาน 
 

(1) การปฏิบัติงาน/การใหบริการแก 
ผูรับบริการเปนไปตามข้ันตอนและ 
ระยะเวลาที่กําหนด 
(2) การปฏิบัติงาน/ใหบริการแก 
ทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทา 
เทียมกันของพนักงาน 
(1) เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมา 
ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขา 
ไปมีสวนรวมในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการ 
ของหนวยงาน 
(2) การปรับปรุงคุณภาพการ 
ปฏิบัติงาน/การใหบริการ 

(1) มีข้ันตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติงาน/การใหบริการอยาง 
ชัดเจน 
(2) สรางจิตสํานึกแกพนักงาน
ใน หนวยงานใหบริการตอผูมา
ติดตอ อยางเทาเทียมกัน 
เปดโอกาสใหผูรับบริการ หรอื 
ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวน
รวม ในการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน การบริการใหเกิด
ความโปรงใส มีวิธีการและ
ขั้นตอนการทํางานใหดี ขึ้น 



         4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)   อยูในระดับพอใชบงชี้ใหเห็นวา 
หนวยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ อยางเปน
ปจจุบันแสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไม สามารถ
เกิดขึ้นได  ทําใหโดยรวมแลวหนวยงานสามารถเปน “ตนแบบ” ในการดําเนินงานในดานความโปรงใส อยางไร
ก็ดีสิ่งท่ีควรเปนประเด็นในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียด  ดังนี ้  

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที ่ 9  การเปดเผยขอมูล (1) ขอมูลพ้ืนฐาน 
- การเปดเพ่ือสอบทานของขอมูล 
การติดตอ 
(2) การบริหารงาน 
- การเปดเผยขอมูล E-service ไม
สอดคลองตามรายละเอียดที่  
กําหนด 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ 
- การเปดเผยขอมูล แผนการ จัดซื้อ
จัดจางหรือแผนการจัดหา 
พัสดุ ไมสอดคลองตามรายละเอียด 
ทีกํ่าหนด 

(1) พัฒนาระบบใหมีชองทางเพ่ือ 
สอบทานของขอมูลการติดตอ 
(2) ปรับปรุงขอมูลระบบ E-service 
ใหสอดคลองตามรายละเอียดท่ี 
กําหนด 
(3) ปรับปรุงขอมูล แผนการจัดซื้อ 
จัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ให
สอดคลองตามรายละเอียดที่ 
กําหนด 

ตัวชี้วัดที ่ 10 การปองกันการทุจริต (1) การดําเนินงานเพ่ือปองกัน 

การทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพ่ือปองกัน 

การทุจริต 

จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับ
การประเมิน ITA กอนจะศึกษาและ
วิเคราะหผลการประเมินของปที่ผาน
มาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนา จากนั้นจัดทําแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการภายใน
และใหมีการกํากับติดตามการนําไป
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  
ที่สําคญั 

      
               5.ประเด็นที่จะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ําสุด    คือ   ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงระบบ
การทํางาน  ซึ่งไดคะแนนเทากับรอยละ  65.12  ซึ่งประเมินจากการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงาน 
รายละเอียด  ดังนี ้
             ผลการประเมินขางตน  ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  ขององคการบริหาร
สวนตําบลโคกเพชร   มีคะแนนรวม  64.91  อยูในระดับ  D มีรายละเอียดดังนี้  
                  1. ดาน IIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปองกันการทุจริต  มีคาต่ําสุด เทากับ 
31.25 ซึ่งหนวยงานตองจัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษาและวิเคราะหผล
การประเมินของปที่ผานมาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
 



                  2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงระบบการทํางาน มีคาต่ําสุด 
เทากับ 71.66 ซึ่งหนวยงานตองมีการสรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพ่ือ
รวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชน
ทั่วไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
การใหบริการไดโดยสะดวก 
                 3. ดาน OITพบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปองกันการทุจริต มีคาต่ําสุด เทากับ 31.25
ซึ่งในดานการปองกันการทุจริต ควรมีการจัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษา
และวิเคราะหผลการประเมินของปที่ผานมาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
6. ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขบัเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงานใหดีขึน้ 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
(1) การปองกัน
การทุจริต 

จัดประชุมเตรียมความพรอม
เขารับการประเมิน ITA กอน
จะศึกษาและวิเคราะหผลการ
ประเมินของปที่ผานมาเพื่อ
กําหนดแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนา จากนั้นจัดทําแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ภายในและใหมีการกํากับ
ติดตามการนําไปปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม 

สํานักปลัด/    
กองคลัง 

-รายงานความกาวหนา 
และสรุปผลสิ้นปงบประมาณ 

    
    
(2) การเปดเผย
ขอมูล 

ประชาสัมพันธ และมีชองทาง
การปฏิสัมพันธกับผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป และการ
ใหบริการผานระบบ e-
service 

สํานักปลัด/    
กองคลัง 

-รายงานความกาวหนา 
และสรุปผลสิ้นปงบประมาณ 

    
    
(3) มาตรฐานการ
ใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบ
และขั้นตอนการใหบริการงาน
ดานตางๆ อยางทั่วถึง และ
สงเสริมใหมีการฝกอบรม
พัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและ
ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
อยางสม่ําเสมอ 

สํานักปลัด -รายงานความกาวหนา 
และสรุปผลสิ้นปงบประมาณ 

    
    



มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
(4) การจัดทํา
ประกาศขอปฏิบัติ
ในการขอยืม 
ทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชใน
การปฏิบัติงาน 

มีการจัดทําประกาศขอปฏิบัติ 
ในการขอยืมทรัพยสินของทาง 
ราชการไปใชในการปฏิบัติงาน 
ใหบุคคลภายในและภายนอก 
หนวยงานทราบใหชัดเจน 

สํานักปลัด/    
กองคลัง 

-รายงานความกาวหนา 
และสรุปผลสิ้นปงบประมาณ 

    
    
5)   การ
ตรวจสอบและตอ
อายเุว็บไซตใหทัน
กําหนดเวลา 
พรอมท่ี 
จะเผยแพรขอมูล
ใหประชาชน
ทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุง
เว็บไซตของหนวยงานใหเปน
ปจจุบัน 

สํานักปลัด/    
กองคลัง 

-รายงานความกาวหนา 
และสรุปผลสิ้นปงบประมาณ 

    
    
7)      เปดโอกาส
ใหผูรับบริการ 
หรือผูมีสวน 
ไดสวนเสียเขามามี
สวนรวมในการ
ปรับปรุง การ 
ดําเนินงาน 

ประชาสัมพันธชองทางการ 
รองเรียน การใหขอเสนอแนะ 
เพ่ือใหบุคลากรและ
สาธารณชนรับทราบ 

สํานักปลัด/    
กองคลัง 

-รายงานความกาวหนา 
และสรุปผลสิ้นปงบประมาณ 

    
    

        ผลการประเมินขางตน  ชี้ใหเห็นวา  สิ่งทีควรพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีขึ้น  คือ การจัดทําแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ที่สําคัญ ตอง
มีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบให
ทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 


