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มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
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รายงานผลการวเิคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนนิการของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลโนนคูณ 
อําเภอยางชุมนอย  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 



คํานํา 
 
ตามท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. ไดดําเนินโครงการสงเสริมทองถ่ินปลอดทุจริต ประจําป พ.ศ.2560 

วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือใหสอดคลองกับการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564)  
และเพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559  ท่ีกําหนดใหหนวยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ  ไปสูการปฏิบัติ  โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป องคการบริหารสวนตําบลโนนคูณจึงจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 
(พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลโนนคูณ  เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน  อันจะ
นําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอยางแทจริง  นั้น 

 

เม่ือผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ประกาศแลว  องคการบริหารสวนตําบลโนนคูณ  ในฐานะหนวยงานของ
ผูรับการประเมิน  จึงควรมีการนําผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งท่ีควรไดรับการปรับปรุง  และพัฒนาไปใน
แนวทางท่ีดีข้ึน  สอดรับกับการประเมินตอไป 
 
 

    นายภุชงค  สีหะวงษ 
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด 

  ผูจัดทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

           หนา 
 
คํานํา             
- รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ 1 
- ความเปนมาของการประเมิน         1 
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ    1-5 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 * ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ  1-2 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 * วิเคราะหผลการประเมินแตละตัวชี้วัด        3 
 * ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ.2564   4-5 
- รายงานผลการประเมิน ประจําปงบประมาณ 2563  จากระบบ ITAS  
- คะแนนภาพรวมหนวยงานองคการบรหิารสวนตําบลโนนคูณ : ระดับ  71.99  คะแนน 
     ระดับผลการประเมิน : C 
ภาคผนวก 
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รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนนิการของหนวยงานภาครฐั 

 
ความเปนมาของการประเมิน 

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยทางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เสนอ
การบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) หนวยงานภาครัฐและ
ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสํานักงาน ป.ป.ช. เขาดวยกันเพ่ือใหการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสของสํานักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  และเปนการสรางเครื่องมือการประเมินท่ีผนวก
หลักการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence- Base) เขา
ดวยกัน โดยมุงหวังใหเกิดการบริหารงานท่ีโปรงใสและเปนธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหมี
ภาพลักษณท่ีดีข้ึนในอนาคต  อันจะนําไปสูการสรางความรวมมือและการสรางเครือขายในการตอตานการ
ทุจริตอยางเปนระบบ  และสงผลดีตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามหลัก
คุณธรรมและความโปรงใสนํามาซ่ึงประโยชนสุขตอประชาชนและประเทศชาติตอไป 
 
1.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิการของหนวยงานภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจําป 2563” ท่ีกําหนดใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 
85 คะแนนข้ึนไป ภายในป 2565 พบวา ผลคะแนนการประเมินหนวยงานจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการ
รับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจ
การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) จํานวนท้ังสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดท่ีมีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย                  
(85 คะแนนข้ึนไป) คือ แบบวัด IIT และ EIT ซ่ึงสะทอน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีอยางซ่ือสัตยสุจริต 
มุงผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน และคุณภาพการใหบริการประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

สวนแบบวัดท่ี มีคะแนนต่ํากวาเกณฑ เปาหมาย (รอยละ 85) คือ แบบวัด OIT จึงมี
ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีผลการประเมินท่ีดียิ่งข้ึนในปถัดไป ดังตอไปนี้ 

แบบวัด OIT เปนการเปดเผยขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีเปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะบน
เว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการปองปรามการ
ทุจริตโดยมีมาตรการท่ีเปนรูปธรรม จึงควรดําเนินการดังนี้ 1) การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐาน
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูลดานการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหา
พัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป และการใหบริการผานระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงท่ีสามารถ
เขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา ท้ังนี้  ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของ
หนวยงานโดยตรง 2) การปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารบัการประเมิน ITA กอนจะศึกษา
และวิเคราะหผลการประเมินของปท่ีผานมาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

ท่ีสําคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของ
หนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
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2.วิเคราะหผลการประเมินแตละตัวช้ีวัด ไดดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีตองแกไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
1.การปฏิบัติหนาท่ี                    94.33  คะแนน จากผลคะแนน IIT พบวา มีประเด็นท่ีตองพัฒนา    

ในเรื่อง 
- การใชทรัพยสินของทางราชการ พบวาบุคลากร
บางสวนยังไมทราบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช
ทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง และชัดเจน ท้ังการยืม
โดยบุคลากรภายในหนวยงานและบุคลากรภายนอก
หนวยงาน 

2.การใชงบประมาณ                  92.27  คะแนน 
3.การใชอํานาจ                        91.31  คะแนน 
4.การใชทรัพยสินของราชการ       87.51  คะแนน 
5.การแกไขปญหาการทุจริต          90.32  คะแนน 
 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 
1.คุณภาพการดําเนินงาน             87.96  คะแนน 
 
 
 
 

จากผลคะแนน EIT พบวา มีประเด็นท่ีตองพัฒนา    
ในเรื่อง 
- คุ ณ ภ าพ ก า ร ดํ า เนิ น ง า น  พ บ ว า  ข า ด ก า ร
ประชาสัม พันธ เก่ียว กับระบบและข้ันตอนการ
ใหบริการตางๆ อยางท่ัวถึงและสงเสริมให มีการ
ฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรูเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอ  
- การปรับปรุงระบบการทํางาน พบวา ผูบริหารและ
บุคลากรขาดการปรึกษาหารือ เพ่ือรวมกันทบทวน
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนท่ัวไปมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐานการใหบริการ
ไดโดยสะดวก 

2.ประสิทธิภาพการสื่อสาร           92.27  คะแนน 
 
 
 
 
3.การปรับปรุงการทํางาน            86.38  คะแนน 
 
 
 
 
แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
1.การเปดเผยขอมูล                  68.34   คะแนน 
 
 

จากผลคะแนน OIT พบวา มีประเด็นท่ีตองปรับปรุง
1) การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐาน
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน รวมท้ังขาวประชาสัมพันธ 
และมีชองทางการใหบริการท่ีสามารถเขาถึงและ
สืบคนขอมูลไดโดยงาย 
2) การปองกันการทุจริต วิเคราะหผลการประเมิน
ของปท่ีผานมาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนา จากนั้นจัดทําแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม  

2.การปองกันการทุจริต              25.00  คะแนน 
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3.ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดดังนี้ 
  จากการประชุมองคกรปกครองสวนทอถ่ิน  เม่ือวันท่ี  2  ตาคม  2563  ผูบริหารและ
เจาหนาท่ีไดรวมกันพิจารณาเพ่ือกําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนคูณ  ดังนี้ 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การใชทรัพยสินของ
ราชการท่ีถูกตอง 

จัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติในการ
ใชทรัพยสินของราชการ สราง
ระบบการตรวจกํากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบการยืม-คืน 
 
 

กองคลัง ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

รายงานผลการดําเนินงาน
ในท่ีประชุมประจําเดือน
พนักงานสวนตําบล 

การปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานการใหบริการ
แกผูมาติดตอราชการท่ี
เปนตามข้ันตอน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
 

ทบทวนปรับปรุงการลดข้ันตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการใหเปนปจจุบัน 

ทุกสํานัก/
กอง 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

การประชุมคณะทํางาน
ปรับปรุงข้ันตอนและ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ 
และมีมาตรฐานการ
ใหบริการ 

ผูบริหารและบุคลากรประชุม
ป รึ ก ษ า ห า รื อ  เ พ่ื อ ร ว ม กั น
ทบทวนปญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกสํานัก/
กอง 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

ประชุมประจําเดือน
ผูบริหาร หัวหนาสวน
ราชการ พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง 
ทุกเดือน 
 
 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เปดเผยขอมูล 

- เปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลัก
ของหนวยงาน  
- ประชาสัมพันธขาวสารผาน 
LINE เพจ เฟสบุค ของหนวยงาน 
- ประชุมประจําเดือนผูบริหาร
หัวหนาสวนราชการ พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง เพ่ือ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตางๆ  
 
 

ทุกสํานัก/
กอง 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ จํ า เดื อ น
ผู บ ริห าร  หั วห น าส ว น
ราชการ พนั ก งานส วน
ตําบล และพนักงานจาง 
ทุกเดือน 

 



- 5 - 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

เสริมสรางการมีสวนรวม
ของผูบริหาร 

- สงเสริมหนวยงานดานคุณธรรม
และความโปรงใสตามหลักธรร
มาภิบาล 
- มอบนโยบายคุณธรรมและ
ความโปรงใส 
- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณธรรมและความโปรงใสให
ผูบริหารทองถ่ินรับทราบ 
 

สํานักปลัด  ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

ผูบริหารทองถ่ินสงเสริม
หนวยงานดานคุณธรรม
และความโปรงใสตามหลัก
ธรรมาภบิาล มอบนโยบาย
คุณธรรมและความโปรงใส 
รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการประชุมประจําเดือน 
ผู บ ริห าร  หั วห น าส ว น
ราชการ พนั ก งานส วน
ตําบล และพนักงานจาง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


