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การวิเคราะหผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
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องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

อําเภอประจันตคาม  จงัหวัดปราจีนบุร ี

 



คํานํา 

  ตามมติรัฐมนตรี ในการประขุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐ

ทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ี

สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด เพ่ือเปนการยกระดับผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ใหบรรลุเปาหมายเปาหมายและตัวชี้วัดตามแบบแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งกําหนดใหไดรอยละ 80 ของหนวยงานที่

เขารับการประเมินจะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ภายในป พ.ศ. 2565 

  ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง จึงไดดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสของหนวยงาน เพ่ือเปนการยกระดับการดําเนินงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสของ

หนวยงานในปตอไป 

 

 

     องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

           14  กันยายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หัวขอ           หนา 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส      1 

ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใส       2 

การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส     3 

ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน  3 – 8 
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กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนนิงานของหนวยงานของรัฐ (ITAS) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (ITAS) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ประกอบดวย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบดวยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 3 เครื่องมือ โดย

สรุป ดังนี ้

เครื่องมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวน

เสียภายใน (IIT) 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที ่ รอยละ 30 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต 
แบบวัดการเรียนรูของผูมีสวนไดสวน

เสียภายนอก (EIT) 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน รอยละ 30 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล รอยละ 40 
ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 

 

2.กําหนดเกณฑการประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITAS ในลักษณะคาคะแนนควบคูกับระดับผล

การประเมิน โดยจําแนกแกเปน 7 ระดับ ดังนี ้

คะแนน ระดับ 

95.00 – 100 AA AA 

85.00 – 94.99 A A 

75.00 – 84.99 B B 

65.00 – 74.99 C C 

55.00 – 64.99 D D 

50.00 – 54.99 E E 

0 – 49.99 F F 
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ผลการประเมินภาพรวม ITAS ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบรุี 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

1.การปฏิบัติหนาที่ 100.00 

2.การใชงบประมาณ 97.86 

3.การใชอํานาจ 99.52 

4.การใชทรัพยสินของราชการ 99.52 

5.การแกไขปญหาการทุจริต 100.00 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

6.คุณภาพการดําเนินงาน 90.26 

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.22 

8.การปรับปรุงการทํางาน 89.78 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

9.การเปดเผยขอมูล 47.71 

10.การปองกันการทุจริต 25.00 

คะแนนเฉลี่ย 71.38 
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การวิเคราะหผลการประเมินภาพรวม ITAS ประตําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 1.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองแสง ในภาพรวมมีระดับคะแนน 71.38 ขัดอยูในระดับ C 

 2.ผลการประเมินแบงตามตัวชี้วัด พบวา ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ

หนาที่ และ ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ที่มีระดับคะแนน 100.00 สวนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ํา

ที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริตที่มีระดับคะแนน 25.00 

 3.ผลการประเมินจํานวน 2 ตัว มีคะแนนต่ํากวา 85.00 

ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานชองหนวยงาน 

 1.ผลการประเมินคามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) โดยเฉลี่ยทั้ง 5 

ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 99.38 คะแนนสูงกวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ 85) ควรดําเนินการ ดังนี้ 

 

 1)การปฏิบัติหนาที่ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผูรับผิดชอบในการ

ใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ ณ จุด

ใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล รวมทั้งกําหนดมาตรการ

บริหารงานบุคคลและพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 

 2)การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน 

ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสม่ําเสมอ 

  

 

100

97.86

99.52

99.52

100

96.5 97 97.5 98 98.5 99 99.5 100 100.5

การปฏิบติัหนา้ที

การใชง้บประมาณ

การใชอ้าํนาจ

การใชท้รพัยส์นิของราชการ

การแกไ้ชปัญหาการทจุริต

คะแนน(ร้อยละ)

ตวั
ชวีั

ด

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
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 3)การใชอํานาจของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดทํารายละเอียดของตําแหนงงาน (job 

description) และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดรับฟงความ

คิดเห็นของผูที่เก่ียวของเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 4)การใชทรัพยสินของราชการ จัดทําคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ สรางระบบการ

กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการตรวจสอบการยืม-การคืน และการลงโทษอยางเครงครัด 

 5)การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานเพ่ือประโยชนสูงสุดของสวนรวม มีจิต

สาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทํามาตรการปองกันและมีระบบ

การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดใหประชาชนมีสวนรวมใน

การแสดงความคดิเห็นและการติดตามตรวจสอบการทํางานของหนวยงานไดโดยงายและสะดวก  

 2.ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย (External) โดยเฉลี่ยทั้ง 3 ตัวชี้วัด 

คิดเปนรอยละ 90.09 คะแนนสูงกวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ 85) ควรดําเนินการ 

 

 

 1)คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและข้ันตอนการใหบริการงานตางๆ อยาง

ทั่วถึงและสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ รวมทั้งความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

 2)ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทําสื่อประขาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงาน

ใหงายตอการเขาถึงขอมูล และการมีปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมลูขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง 

 3)การปรับปรุงระบบทํางาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากร เพ่ือ

รวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูมารับบริการและ

ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคําเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ รวมถึง

มาตรฐานการใหบิการไดโดยสะดวก ที่สําคัญตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามรถของบุคลากรผูดูแล 

 

90.26
90.22

89.78

คณุภาพการดาํเนินงาน ประสทิธิภาพการสอืสาร การปรบัปรุงการทาํงาน

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
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เว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

 3.ผลการประเมนิตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) โดยเฉลี่ยท้ัง 2 ตัวชี้วดั คิดเปน

รอยละ 36.36 คะแนนผานเกณฑเปาหมาย (รอยละ 85) ซึ่งแสดงวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ดังนี้ 

 

 1)มอบหมายใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบแตละงานดําเนินการเผยแพรขอมูลงานบริการตางๆ บนเว็บไซต

ขององคการบริหารสวนตําบล 

 2)จัดประชุมชี้แจงสรางความเขาใจและแบงหนาที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมขอมูลในการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใส 

 3)การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูลดาน

การบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งขาว

ประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูบริหารและประชาชนทั่วไป และการใหบริการผานระบบ   

e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสิบคนขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา ทั้งนี้ 

ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง 

 4)การปองกันทุจริต จัดประชุมเตรียมเขารับการประเมิน ITAS กอนจะศึกษาและวิเคราะหผลการ

ประเมินของปที่ผานมา เพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนวทางการปฏิบัติตาม

มาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ที่สําคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ 

ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการ

ติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 5)ประเด็นที่จะพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ําสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ซึ่งไดคะแนน

เทากับรอยละ 25 ซึ่งประเมินจากการผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

การเปิดเผยขอ้มูล, 

47.71, 66%

การป้องกันการทุจริต, 

25, 34%

การรับรู้ผ่านแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
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ตัวชี้วัด หัวขอการประเมิน คาเฉลี่ย 

ตัวชี้วัดที่ 10    
การปองกันการ

ทุจริต 

1)เจตจํานงของผูบริหาร 5.00 

2)การมีสวนรวมของผูบริหาร 0.00 

3)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป 0.00 

4)การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 0.00 

5)การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 0.00 

6)แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป 10.00 

7)รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต
ประจําป รอบ 6 เดือน 

5.00 

8)รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป 5.00 

9)มาตรการสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 0.00 

10)การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงาน 

0.00 

 

 ผลการประเมินขางตน ชี้ใหเห็นวาสิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อใหหนวยงานไดคะแนนดีขึ้น ควรใหความสําคัญ

มากขึ้นในเรื่องการปองกันการทุจริต ดังนี ้

 1.การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูลดาน

การบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งขาว

ประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูบริหารและประชาชนทั่วไป และการใหบริการผานระบบ   

e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสิบคนขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา ทั้งนี้ 

ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง 

 2.การปองกันทุจริต จัดประชุมเตรียมเขารับการประเมิน ITAS กอนจะศึกษาและวิเคราะหผลการ

ประเมินของปที่ผานมา เพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนวทางการปฏิบัติตาม

มาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ที่สําคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ 

ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการ

ติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขบัเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน

หนวยงานใหดีขึ้น 
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มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดําเนินการ ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

การเสริมสรางการ
รับรูกับบุคลากร 

การเสริมสรางการรับรูให
บุคลากรมีความสนใจใน
การใชจายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจาง
และการตรวจพัสดุ 

สํานักปลัดฯ 
กองคลัง 

ตุลาคม 
2564 – 
มีนาคม 
2565 

รายงานผลการ
ดําเนินงานในที่
ประชุมประจําเดือน
พนักงานสวนตําบล 

การมอบหมายงาน
การปฏิบัติงานการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของงานโดย
ไมเลือกปฏิบัต ิ

จัดทํารายละเอียดตาํแหนง
และเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางชัดเจน
และเปดเผย 

สํานักปลดัฯ ตุลาคม 2564 
– เมษายน 

2565 

แจงผลการประเมินใน
การประชุมประจําเดือน
พนักงานสวนตําบล 

การจัดทําแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการใช
ทรัพยสินของราชการ
ที่ถูกตอง 

จัดทําคูมือแนวปฏิบติัในการ
ใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือ
สรางระบบการตรวจกํากับ
ดูแลและตดิตามตรวจสอบ
การยืม 

กองคลัง ตุลาคม 2564 
– มีนาคม 
2565 

รายงานผลการ
ดําเนินงานในที่ประชุม
ประจําเดือนพนักงาน
สวนตําบล 

การใหความรูเก่ียวกับ
การปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

ประชุมการจัดทํามาตรการ
ปองกันการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม 

สํานักปลดัฯ ตุลาคม 2564 
– มีนาคม 
2565 

รายงานผลการ
ดําเนินงานในที่ประชุม
ประจําเดือนผูบริหาร 
พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง 

การเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการสื่อสาร 

-การเปดเผยขอมูลบน
เวบ็ไซตของหนวยงาน 

-การประชุมประจําเดือน 
ผูบริหาร/หัวหนาสวน
ราชการ/พนักงานสวน
ตําบล/พนักงานจาง เพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรูขอมลู
ขาวสารตางๆ 

ทุกสวนราชการ ตุลาคม 2564 
– มีนาคม 
2564 

แจงการเพ่ิม
ประสิทธภิาพในการ
สื่อสาร ในการประชุม
ประจําเดือน พนักงาน
สวนตําบล 

การปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงาน
การใหบริหารที่เปนไป
ตามขั้นตอน
ระยะเวลาที่กําหนด 

การทบทวนปรับปรุงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการใหเปนปจจุบัน 

ทุกสวนราชการ ตุลาคม 2564 
– มีนาคม
2565 

ประชุมคณะทํางาน
ปรับปรุงข้ันตอนและ
ระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการ 
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มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

การเสริมสรางการมี
สวนของผูบริหาร
ทองถ่ิน 

-สงเสรมิหนวยงานดาน
คุณธรรมและความโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 

-มอบนโยบายคณุธรรมและ
ความโปรงใส  

-รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
ใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 

สํานักปลดัฯ ตุลาคม 2564 – 
เมษายน 2565 

ผูบริหารทองถ่ิน
สงเสริมหนวยงาน
ดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล มอบ
นโยบายคณุธรรมและ
ความโปรงใส รายงาน
ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการประชุม
ประชุมผูบริหาร/
หัวหนาสวนราชการ/
พนักงานสวนตําบล8
พนักงานจาง 

การใหความรูเก่ียวกับ
การปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

ประชุมการจัดทํามาตรการ
ปองกันการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม 

สํานักปลดัฯ ตุลาคม 2564 – 
มีนาคม 2565 

รายงานผลการ
ดําเนินงานในที่
ประชุมประจําเดือน 
ผูบริหารและพนักงาน
สวนตําบล 

การเปดเผยขอมลู การเปดเผยขอมลูเนนการ
เผยแพรขอมลูพ้ืนฐาน
เก่ียวกับการปฏบิัติงาน
ประกอบดวย ขอมูลดานการ
บริหารงานทั่วไป 
งบประมาณ การจดัซื้อจัด
จางหรือจัดหาพสัดุและการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งขาวประชาสมัพันธ 
และมีชองทางการ
ปฏิสัมพันธกับผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป และ
การใหบริการยานระบบ e-
service โดยตองเผยแพรใน
หัวขอหรือตําแหนงท่ีสามารถ
เขาถึงและสืบคนขอมูลได
โดยงาย ทุกชวงเวลา ทั้งน้ี 
ตองเปนการเขาถึงผาน URL 
บนเว็บไซตหลักของ
หนวยงานโดยตรง 

ทุกสวนราชการ ตุลาคม 2564 – 
มีนาคม 2565 

รายงานผลการ
ดําเนินงานในที่
ประชุมประจําเดือน 
พนักงานสวนตําบล 



 

 

  


