
รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
                       ในการดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ   

    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ความเปนมาของการประเมิน 
 

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสำนัก

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสในการดำเนินงาน(Integrity and Transparency Assessment)ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โดยทางสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการปร 

คุณธรรมการดำเนินงาน(Integrity Assessment) หนวยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 

ของสำนักงาน ป.ป.ช.เขาดวยกันเพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของสำนักงานป.ป.ช.มีประสทิธิภาพ

มากยิ่งขึ้น และเปนการสรางเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมนิเชิงภาพลักษณ(PerceptionBase) 

และหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Base) เขาดวยกันโดยมุงหวังใหเกิดการบริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรม

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีภาพลักษณที่ดีขึ้นในอนาคต อันจะนำไปสูการสรางความรวมมือและการสราง 

เครือขายในการตอตานการทุจริตอยางเปนระบบ ตอการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหและสงผลดี 

เปนไปตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสนำมาซึ่งประโยชนสุขตอประชาชนและประเทศชาติตอไป 

 

ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของ 
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำป 2563”     

ที ่กำหนดใหหนวยงานที ่เขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ ้นไป ภายในป 2565           

ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลบางโกระมีผลคะแนน ระดับ A โดยไดคะแนนเฉลี่ย 85.40 โดยมีรายละเอียดผลคะแนน

การประเมินหนวยงาน 3 แบบตัวชี้วัด คือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของ     

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบ

วัดที่มีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด OIT ซึ่งสะทอน การเปดเผยขอมูลสาธารณะและ

การใหบริการผานระบบ e-service ไดอยางครบถวนสมบูรณ และงายตอการเขาถึง สวนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกวา

เกณฑเปาหมาย (รอยละ 85) คือ แบบวัด IIT EIT จึงมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานใหมีผลการ

ประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปถัดไป ดังตอไปนี้ แบบวัด IIT เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติ

หนาที่ การใชจายงบประมาณและทรัพยสินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี ่ยวของ รวมทั้ง

หลักการมีสวนรวมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้  

1) การปฏิบัติหนาที่ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผูรับผิดชอบในการใหบริการ

อยางชัดเจน สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ ณ จุดใหบริการไดโดยงาย 

สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการ

พิจารณา   ใหคุณ ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา

พัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน ตลอดจนการ

จัดทำรายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสม่ำเสมอ  

3) การใช อำนาจของผ ู บร ิหารด านการบร ิหารงานบ ุคคล จ ัดทำรายละเอ ียดของตำแหน งงาน               

(job description)  และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดรับฟงความ

คิดเห็นของผูที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใชทรัพยสินของราชการ จัดทำคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ สรางระบบการกำกับ

ดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอยางเครงครัด  

5) การแกไขปญหาการทุจร ิต มุ งเสริมสรางวัฒนธรรมการทำงานเพื ่อประโยชนสูงสุดของสวนรวม              

มีจิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการปองกันและมีระบบ

การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหนวยงานไดโดยงายและสะดวก แบบวัด EIT เปนการประเมิน

การรับรูของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือก

ปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้  

1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการใหบริการงานดานตางๆ อยางทั่วถึง 

และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 

  2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงานใหงาย

ตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง  



3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพ่ือ

รวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนทั่วไป   

มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการได

โดยสะดวกที่สำคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการ

ปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

1. ดานIIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การใชทรัพยสินของราชการ มีคาต่ำสุด75.71ซึ่งหนวยงานตองจัดทำขอตกลงหรือประกาศใหบุคลากร 
ทราบถึงนโยบายการไมนำทรัพยสินของหนวยงานไปใชเปนประโยชนสวนตัว มีการจัดทำประกาศขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน ใหบุคคล 
ภายในและภายนอกหนวยงานทราบใหชัดเจน  
ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน(IIT)ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ผลการประเมนิ/ขอเสนอแนะ  ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
จากผูประเมิน     

1.จัดทำขอตกลงหรือประกาศให 1. จัดทำคูมือการใชทรัพยสินของทางราชการ สำนักปลัด - รายงานความกาวหนาและ 
บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม 2. แจงเวียนใหบุคลากรภายในรับทราบ กองคลัง สรุปผล ณ สิ้นปงบประมาณ 
ทรัพยสินของหนวยงานไปใชเ 3. สงหนังสือถึงผูนำชุมชนใหประชาสัมพันธใหรับทราบโ   

ประโยชนสวนตัว 4. เผยแพรผานคูมือการใชทรัพยสินของทางราชการ ผานเว   

2.จัดทำประกาศขอปฏิบัติใน 5. เผยแพรผานคูมือการใชทรัพยสินของทางราชการ ผานเฟ   

ขอยืมทรัพยสินของทางราชกา 6. ติดบอรดประชาสัมพันธ หนาสำนักงาน   

ใชในการปฏิบัติงาน     
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ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก(EIT)ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

2. ดานEIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีคาต่ำสุด เทากับ 75.10 ซึ่งหนวยงานตองจัดทำการเผยแพรขาวสารผาน 
ชองทาง เชนWebsite , Facebook ฯลฯ ควรมีชองทางในการแจงเบาะแสการทุจริต เชน สายดวน หรือชองทางอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
 

ผลการประเมิน/ขอเสนอแนะ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
จากผูประเมิน    

1. หนวยงานตองจัดทำการเผยแพรข ในความเปนจริง อบต.มี เว็บไซต, เฟชบุก,  สำนักปลัด - รายงานความกาวหนา 
ในหลากหลายชองทาง เชนWebsite, เพื่อเปนชองทางการเผยแพรขอมูลมานานแลว แตประชาชน กองคลัง และสรุปผล 
Facebook ฯลฯ อาจเขาไมถึง และไมทราบชื่อ เว็บไซต, เฟชบุก,  กองชาง ณ สิ้นปงบประมาณ 
2. ควรมีชองทางในการแจงเบาะแสการ ของอบต.   

ทุจริต เชน สายดวน หรือชองทางอื่นๆ ทั้งนี้ ในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต. จะ   

ตามความเหมาะสม ดำเนินการ ปรับปรุง และเผยแพรขอมูลผานชองทางตาง   

 ประชาชนไดรับทราบ โดย   

 1. สงหนังสือถึงผูนำชุมชน ใหเผยแพรชื่อเว็   

 ไลน และเชิญชวนประชาชนใหเขาชม เว็บไซต, เขารวม   

 ของกลุมเฟชบุก,   

 2. ปรับปรุงเว็บไซต ใหเปนปจจุบัน   

 3. จะนำขอมูลดานตาง ๆ เผยแพรผาน เว็บไซต,   

 ไลน ใหครอบคลุมในทุก ๆ ขอมูลขาวสาร ที่เกิดประโยชน   

 ประชาชนอยางสูงสุดตอไป   



 

ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ(OIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
3. ดานOIT มีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด OIT  ซึ่งสะทอน การเปดเผยขอมูลสาธารณะ ไดอยางครบถวนสมบูรณ  

และงายตอการเขาถึง แตยังมี บริการ e-service ที่ไมผาน จึงยังตองปรับปรุงตอไป 
 

ผลการประเมิน/ขอเสนอแนะ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
จากผูประเมิน    

1. หนวยงานตองจัดทำ e- service อยาง
นอย 1 กระบวนงาน เพื่อลดขั้นตอนและ
อำนวยความสะดวกตอประชาชน 

2. ปรับปรุงเว็บไซต ใหเปนปจจุบันและดำเนินเผยแพร
ขอมูลตางๆ ประชาสัมพันธใหประชาชนใหปราชนได
รับทราบ เพื่อไดเขาถึงขอมูลตางๆไดงาย และดำเนินการ
จัดทำ e- service อยางนอย 1 กระบวนงาน เพื่อลด
ขั้นตอนและอำนวยความสะดวกตอประชาชน สำนักปลัด - รายงานความกาวหนา 

,  กองคลัง และสรุปผล 
  กองชาง ณ สิ้นปงบประมาณ 
    

    


