
รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ 

ประจําปงบประมาณ 2562 

************************************************************ 

1.หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดพัฒนาเครื่องมือประเมินเชิง

บวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการ

ดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (ITA)” ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐไดถูกกําหนดเปนกลยุทธท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ

ท่ี3 (พ.ศ.2560-2564) ซ่ึงถือเปนการบกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐเปน มาตรการปองกันทุจริตเชิงรุกท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดําเนินการโดย

มุงหวังใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ

ยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

2.เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

 ในปงบประมาณ 2562 สํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินโดยแบงออกเปน 10 

ตัวชี้วัดดังนี้ 

  1.การปฏิบัติหนาท่ี 

  2.การใชงบประมาณ 

  3.การใชอํานาจ 

  4.การใชทรัพยสินของทางราชการ 

  5.การแกไขปญหาการทุจริต 

  6.คุณภาพการดําเนินงาน 

  7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

  8.การปรับปรุงระบบทํางาน 

  9.การเปดเผยขอมูล 

  10.การปองกันการทุจริต 

 เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน ITA มี 3 เครื่องมือ ไดแก 

1 . แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน(InternalIntegrity and Transparency 

Assessment : IIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงาน

ตนเอง ประกอบดวยตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ีตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ตัวชี้วัดการใชอํานาจ ตัวชี้วัดการใช

ทรัพยสินของทางราชการ และตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต 

 

//2.แบบวัด... 
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2. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and ransparency 

Assessment : EIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีมีตอหนวยงาน

ท่ีประเมิน ประกอบดวยตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการ

ปรับปรุงระบบการทํางาน 

3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงานเพ่ือให

ประชาชนสามารถเขาถึงไดประกอบดวยตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต 

  เกณฑระดับการประเมินมี 7 ระดับ ดังนี้ 

ผลคะแนน  95 – 100  คะแนน   ระดับAA 

ผลคะแนน  85 – 94  คะแนน   ระดับA 

ผลคะแนน  75 – 84  คะแนน   ระดับB 

ผลคะแนน  65 – 74  คะแนน   ระดับC 

ผลคะแนน  55 – 64  คะแนน   ระดับD 

ผลคะแนน  50 – 54  คะแนน   ระดับE 

ผลคะแนน  0 – 49  คะแนน   ระดับF 

3.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการยบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทับสะแก 

ไดคะแนนเทากับ 70.49 คะแนน ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูในระดับ C   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//ตาราง... 
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ตารางคะแนนแตละตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนสูงสุด 90.08      คะแนน 

คะแนนต่ําสุด 25.89     คะแนน 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ ประจําป

งบประมาณ 2562  เม่ือพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวามีตัวชี้วัดท่ีไมผานเกณฑรอยละ 85 จํานวน 7 ตัวชี้วัด 

และผานเกณฑ 3 ตัวชี้วัด 

 4.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีผานเกณฑ จํานวน 3 ตัวช้ีวัด) ดังนี ้

ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนน 90.08 เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของ

บุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตภายในหนวยงาน ในประเด็นเก่ียวกับการใหความสําคัญ

ของผูบริหารในการตอตานการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดียิ่งข้ึน ตองแกไขปญหาการทุจริตใน

หนวยงานอยางเปนรูปธรรม  การนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไป

ปรับปรุงการทํางาน การรองเรียนของเจาหนาท่ีในหนวยงานเม่ือพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนใน

หนวยงาน เพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดียิ่งข้ึน ควรมีการกําหนดมาตรการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริต

ของเจาหนาท่ี 

 ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนน 88.93 เปนคะแนนจากการดําเนินงานของ

เจาหนาท่ีในหนวยงาน การใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการการใหบริการแกผูมาติดตออยางตรงไปตรงมา         

ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล และมีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก 

อีกท้ังยังมีการเผยแพรและกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานใหประชาชนไดรับรู 

                   // ตัวชี้วัด... 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 การแกไขปญหาการทุจริต 90.08 

2 คุณภาพการดําเนินงาน 88.93 

3 การปฏิบัติหนาท่ี 88.25 

4 การใชอํานาจ 84.68 

5 การปรับปรุงการทํางาน 82.38 

6 การใชทรัพยสินของทางราชการ 80.97 

7 การใชงบประมาณ 80.24 

8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 78.70 

9 การเผยแพรขอมูล 74.29 

10 การปองกันการทุจริต 25.89 
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ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี  ไดคะแนน 88.25 เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากร

ภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึด

หลักมาตรฐาน มีความโปรงใส หรือดําเนินงานตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใหหนวยงานไดคะแนน

ดียิ่งข้ึน ควรกําหนดมาตรการหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัดของ

เจาหนาท่ีแตละฝายใหชัดเจน 
 

 4.2 จุดออน (ตัวช้ีวัดท่ีไมผานเกณฑ จํานวน 7 ตัวช้ีวัด) ดังนี ้

 ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ ไดคะแนน 80.24 เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของ

บุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินงานตางๆของหนวยงานประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใชจายเงิน

งบประมาณ เพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดียิ่งข้ึน ควรดําเนินงานในข้ันตอนของการจัดทําแผนการใชจาย

งบประมาณประจําปของหนวยงานและการเผยแพรใหเจาหนาท่ีในหนวยงานรับรูอยางท่ัวถึง ใชจาย

งบประมาณของหนวยงานตองเปนไปอยางคุมคาและเปนไปตามวัตถุประสงค  การจัดซ้ือจัดจาง การจัดหา

พัสดุและการตรวจรับพัสดุตองมีลักษณะโปรงใส ตรวจสอบได ไมเปนการเอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใด

รายหนึ่ง และเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีในหนวยงานมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ โดยการ

สอบถาม ทักทวง หรือรองเรียนไดอยางสะดวก  เพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดียิ่งข้ึน ควรกําหนดมาตรการหรอื

ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด และสามารถตรวจสอบได  

ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใชอํานาจ ไดคะแนน 84.68 เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากร

ภายในหนวยงานตอการใช อํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นการมอบหมายงานให

ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรมตามตําแหนงหนาท่ี  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตองเปนไปตามระดับ

คุณภาพของผลงาน การคัดเลือกเจาหนาท่ีเพ่ือเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน อยางโปรงใสและเปนธรรม 

การบริหารงานบุคคลตองไมมีการแทรกแซงจากผูมีอํานาจปราศจากการซ้ือขายตําแหนงหรือเอ้ือประโยชนให

กลุม หรือพวกพอง เพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดียิ่งข้ึน ควรกําหนดมาตรการหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให

ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด มีการเผยแพรขอมูลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ  ไดคะแนน 80.97 เปนคะแนนจากการประเมินการ

รับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ ในประเด็นเก่ียวกับข้ันตอนการขอ

อนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชปฏิบัติงาน การท่ีเจาหนาท่ีในหนวยงานและบุคคลภายนอกมีการ

นําทรัพยสินของทางราชการไปใช เพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดียิ่งข้ึน ตองมีกระบวนการท่ีชัดเจนและสะดวก 

มีการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินอยางถูกตอง มีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชการกํากับดูแล และ

ตรวจสอบการใช ทรัพยสินของราชการและเผยแพรใหเจาหนาท่ีไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ไดคะแนน 78.70 เปนคะแนนจากการเผยแพรขอมูลตางๆ 

และผลการดําเนินงานของหนวยงานตองเขาถึงงาย มีหลากหลาย ชองทาง และขอมูลตองครบถวนและเปน

ปจจุบัน  มีชองทางในการรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน การใหบริการ มีการชี้แจงและ

ตอบคําถามเก่ียวกับการดําเนินงานไดอยางชัดเจน 

 

//ตัวชี้วัด... 
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ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ไดคะแนน 82.38 เปนคะแนนจากการปรับปรุงคุณภาพ

การปฏิบัติงานการใหบริการของเจาหนาท่ีในหนวยงาน  การปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน         

การใหบริการแกผูมาติดตอใหดีข้ึน มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน การใหบริการแกผูมาติดตอ

เพ่ือใหเกิดความ สะดวกรวดเร็วมากข้ึน เปดโอกาสใหผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการและรับฟงความคิดเห็น

เพ่ือนํามาพัฒนาการดําเนินงาน การใหบริการใหดีข้ึน  และปรับปรุงการดําเนินงาน การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากข้ึน 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล  ไดคะแนน 74.29  เปนคะแนนจากการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบัน

บนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆของหนวยงานในสาธารณชนทราบ เพ่ือใหหนวยงานได

คะแนนดียิ่งข้ึนควรจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดใหมีชองทางท่ีผูรับบริการ สามารถขอรับบริการ

ตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจของหนวยงาน ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน (E-Service)  

ตัวท่ีวัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต  ไดคะแนน 25.89 เปนคะแนนจากการเผยแพรขอมูลท่ีเปน

ปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลการดําเนินงานตางๆของหนวยงานในสาธารณชนไดรับ

ทราบ เพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดียิ่งข้ึนควรจัดทํามาตรการการดําเนินงานของหนวยงาน และเผยแพรขอมูล

เพ่ือเปดเผยการดําเนินงานตางๆของหนวยงานใหสาธารณชนทราบในประเด็นการดําเนินการเพ่ือปองกันการ

ทุจริต 
 

5.ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 

 ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ขององคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ 

มีคาคะแนนเทากับ 70.49 คะแนน อยูในระดับ C มีรายละเอียดดังนี้ 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT)  

การใชทรัพยสินของราชการ  มีขอเสนอแนะดังนี้ หนวยงานตองจัดทําขอตกลงหรือประกาศ

ใหบุคลากรทราบถึงนโยบายการไมนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชเปนประโยชนสวนตัว มีการจัดทําประกาศ

ขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน ใหบุคคลภายในและภายนอกหนวยงาน

ทราบใหชัดเจน 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) 

การปรับปรุงระบบการทํางาน  มีขอเสนอแนะดังนี้ หนวยงานตองมีมาตรการลดข้ันตอนใน

การใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมี

ชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  

การปองกันการทุจริต มีขอเสนอแนะดังนี้ ในดานการปองกันการทุจริต ผูบริหารควรแสดง

เจตจํานงหรือคําม่ันสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล 

มีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันแกไขการทุจริตประจําปใหชัดเจน และเผยแพรตอสาธารณะ พรอมท้ัง ให

กลุมองคกรชุมชน มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต เชน เปนกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 
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6. แนวทางในการปฏิบัต ิ

- มีการมอบหมายงานและกําหนดใหมีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหเปนไปตามคูมือ

หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเครงครัดในทุกภารกิจ 

- ประกาศแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน ใหเจาหนาท่ีรับรูอยางท่ัวถึงในทุกระดับ 

- กําหนดมาตรการ วางระบบในการดําเนินการเพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

โดยเฉพาะการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางและผูเสนองาน 

- ควรมีการมอบหมายงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีในแตละงานใหตรงตามหนาท่ี 

- ควรแจงหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเจาหนาท่ีทราบอยางท่ัวถึง 

- ควรมีการเผยแพรข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใชในการปฏิบัติงานให

เจาหนาท่ีทราบอยางท่ัวถึง 

- จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช การกํากับดูแล และการตรวจสอบการใชทรัพยสินของ ราชการ 

และเผยแพรใหเจาหนาท่ีรับทราบและปฏิบัติ 

- ประชาสัมพันธคูมือการจัดการเรื่องรองเรียนใหประชาชนและเจาหนาท่ีราบอยางท่ัวถึง 

- มีการกําหนดมาตรการในการดําเนินงานของเจาหนาท่ีเพ่ือใหยึดถือปฏิบัต ิเชน มาตรการการจัดการ

ขอรองเรียน มาตรการการตรวจสอบโดยใชดุลยพินิจ มาตรการการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ และมาตรการ

การจัดซ้ือจัดจาง เปนตน 

 

 

 

 

 


