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คำนำ 
 

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ไดดำเนินโครงการสงเสริมทองถิ่นปลอดทุจริต ประจำป พ.ศ.2560
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และเพ่ือใหเปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที ่กำหนดใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ         
ตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติ โดยกำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และ แผนปฏิบัติราชการประจำป 
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จึงจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 –2564) ขององคการ
บริหารสวนตำบลโคงยาง เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตอยางแทจริง นั้น 

เมื่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศแลว องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ในฐานะหนวยงานผูรับการประเมิน จึงควร
มีการนำผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรไดรับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น สอดรับกับการ
ประเมินตอไป 
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รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ  

 

ความเปนมาของการประเมิน 
  กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยทางสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) หนวยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
ของสำนักงาน ป.ป.ช. เขาดวยกันเพ่ือใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของสำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และเปนการสรางเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception Base) และ
หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Base) เขาดวยกัน โดยมุงหวังใหเกิดการบริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรมใน
องคกรปกครองสวนทองถิ ่น ใหมีภาพลักษณที่ดีขึ ้นในอนาคต อันจะนำไปสูการสรางความรวมมือและการสราง
เครือขายในการตอตานการทุจริตอยางเปนระบบ และสงผลดีตอการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
เปนไปตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสนำมาซึ่งประโยชนสุขตอประชาชนและประเทศชาติตอไป 
 

ผลการประเมินคณุธรรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

“ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง         
มีคะแนนรวม 78.79 อยูในระดับ B มีรายละเอียดดังนี้  

1. ดาน IIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การใชทรัพยสินของราชการ  มีคาต่ำสุด เทากับ 76.9 
ซึ่งหนวยงานตองจัดทำขอตกลงหรือประกาศใหบุคลากรทราบถึงนโยบายการไมนำทรัพยสินของหนวยงานไปใชเปน
ประโยชนสวนตวั มีการจัดทำประกาศขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน ใหบุคคล
ภายในและภายนอกหนวยงานทราบใหชัดเจน 

2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงระบบการทำงาน   มีคาต่ำสุด เทากับ 
71.12 ซึ่งหนวยงานตองมีมาตรการลดข้ันตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) 
การใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  

3. ดาน OIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี ้ว ัดดาน การเปดเผยขอมูล มีคาต่ำสุด เทากับ 63.9           
ซึ่งหนวยงานตองจัดทำเว็บไซตองคกร โดยตองนำขอมูลตางๆ ลงใหครบถวน เชน ขอมูลพื้นฐานขององคกร  แผน
ดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะตองมีการตรวจสอบและตออายุเว็บไซตใหทันกำหนดเวลา 
พรอมที่จะเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดทำชองทาง E-SERVICE ใหแกผูรับบริการ สามารถขอรับ
บริการตามอำนาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงานผานชองทางเว็ปไซตได” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

รายงานการนำผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสยีภายใน (IIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพื่อปรับปรุงและพฒันาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 



การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. ดาน IIT พบวา ดาน IIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การใชทรัพยสินของราชการ  มีคาต่ำสุด เทากับ 76.9 ซึ่งหนวยงานตองจัดทำขอตกลงหรือ
ประกาศใหบุคลากรทราบถึงนโยบายการไมนำทรัพยสินของหนวยงานไปใชเปนประโยชนสวนตัว มีการจัดทำประกาศขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการ
ปฏิบัติงาน ใหบุคคลภายในและภายนอกหนวยงานทราบใหชัดเจน 
ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ประเด็นที่เปน
ขอบกพรอง/จุดออน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ สิ้นปงบประมาณ 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

1.จัดทำขอตกลงหรือ
ประกาศใหบุคลากร
ทราบถึงนโยบายการไม
นำทรัพยสินของ
หนวยงานไปใชเปน
ประโยชนสวนตัว 
2.จัดทำประกาศขอ
ปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 

1. จัดทำคูมือการใชทรัพยสินของทางราชการ 
2. แจงเวียนใหบุคลากรภายในรับทราบ 
3. สงหนังสือถึงผูนำชุมชนใหประชาสัมพันธให
รับทราบโดยทั่วกัน 
4. เผยแพรผานคูมือการใชทรัพยสินของทาง
ราชการ ผานเว็บไซต 
5. เผยแพรผานคูมือการใชทรัพยสินของทาง
ราชการ ผานเฟชบุก 
6. ติดบอรดประชาสัมพันธ หนาสำนักงาน 

1.มาตรการปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนหรือ
ผลประโยชนทับซอน และ
การใหหรือรับสินบน 
2.มาตรการปองกันละเวน
การปฏิบัติหนาที่ตามคูมือ
ประชาชน 

1.  สำนักปลัด 
2.  กองคลัง 

  

 
 
 
 
 



ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงระบบการทำงาน   มีคาต่ำสุด เทากับ 71.12 ซึ่งหนวยงานตองมีมาตรการลดขั้นตอนในการ
ใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่

ประเด็นที่เปน
ขอบกพรอง/จุดออน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ สิ้นปงบประมาณ 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

๑. การใหบริการ        
ณ จุดเดียว (one stop 
service)  
 
 
 
 
 
๒.  การใหบริการโดยใช
ระบบ IT  
 
 
 
 

         เนื่องจาก อบต.โคงยาง เปนองคกรขนาด
เล็ก บุคลากรในการดำเนินงานดานการใหบริการ 
ณ จุดเดียว (one stop service) ไมเพียงพอ แตจะ
ไดแจงใหสวนราชการตางๆ ใหเจาหนาที่ทุกสวน
ราชการอำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มาใช
บริการ สามารถรับเรื่องงานบริการและประสานสง
ตอใหสวนราชการที่เก่ียวของตอไป 
 
   อบต. จะใชสื่อออนไลนในการติดตอประสานงาน
สอบถามขอมูล และประชาสัมพันธแบบฟอรมงาน
บริการตางๆ ผานทางเวปไซต สำหรับใหประชาชน
ดาวนโหลด และเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 
 

1.มาตรการในการจัดการ
เรื่องรองเรียนการทุจริต 
2.มาตรการเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะ 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กองการศึกษาฯ 
5 . ก อ ง ส  ง เ ส ริ ม
การเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นที่เปน
ขอบกพรอง/จุดออน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ สิ้นปงบประมาณ 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

๓.  การม ีช องทางให
ประชาชนมีสวนรวมใน
ก า ร เ ส น อ แ น ะ ก า ร
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

อบต. จะดำเนินการ จัดทำสื ่อประชาสัมพันธ
ชองทางติดตอสื่อสารตาง ๆ ใหประชาชนไดมีสวน
รวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  
        1. สงหนังสือถึงผูนำชุมชน ใหเผยแพรชื่อ
เว็บไซต, เฟชบุก, ไลน และเชิญชวนประชาชนให
เขาชม เว็บไซต, เขารวมเปนสมาชิกของกลุมเฟชบุก
, ไลน ของอบต. 
        2. ปรับปรุงเว็บไซต ใหเปนปจจุบัน    
        3. จะนำขอมูลดานตาง ๆ เผยแพรผาน 
เว็บไซต, เฟชบุก, ไลน ใหครอบคลุมในทุก ๆ ขอมูล
ขาวสาร ที่เกิดประโยชนตอประชาชนอยางสูงสุด
ตอไป 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ  (OIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
3. ดาน OIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การเปดเผยขอมูล มีคาต่ำสุด เทากับ 63.9  ซึ่งหนวยงานตองจัดทำเว็บไซตองคกร โดยตองนำขอมูลตางๆ       

ลงใหครบถวน เชน ขอมูลพื้นฐานขององคกร  แผนดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะตองมีการตรวจสอบและตออายุเว็บไซตใหทันกำหนดเวลา       
พรอมที่จะเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดทำชองทาง E-SERVICE ใหแกผูรับบริการ สามารถขอรับบริการตามอำนาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงานผาน
ชองทางเว็ปไซตได" 
ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/

จุดออน 
จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการ
ปฏิบัติ 

มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ สิ้นปงบประมาณ 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

๑. จ ัดทำเว ็บไซตองค กร 
โดยต องนำข อม ูลต างๆ  
ลงใหครบถวน เชน ขอมูล
พื ้นฐานขององคกร  แผน
ดำเน ินงาน งบประมาณ 
บ ุคลากร โครงการและ
ก ิ จกรรม  จะต  อ งม ี ก า ร
ต รว จส อบแล ะต  อ อ า ยุ
เว็บไซตใหทันกำหนดเวลา 
พรอมที่จะเผยแพรขอมูลให
ประชาชนทราบ" 
 
 
 
 
 
 
 

         ในความเปนจริง อบต.ฯ มี เว็บไซต, 
เฟชบุก, ไลน เพ่ือเปนชองทางการเผยแพร
ขอมูลมานานแลว แตประชาชน อาจเขาไมถึง 
และไมทราบชื่อ เว็บไซต, เฟชบุก, ไลน ของ
อบต.ฯ 
         ทั้งนี้ ในป งบประมาณ พ.ศ. 2563 
อบต.ฯ จะดำเนินการ ปรับปรุง และเผยแพร
ขอมูล ผานชองทางตาง ๆ ใหประชาชนไดรับ
ทราบ โดย  
        1. สงหนังสือถึงผูนำชุมชน ใหเผยแพร
ชื่อเว็บไซต, เฟชบุก, ไลน และเชิญชวน
ประชาชนใหเขาชม เว็บไซต, เขารวมเปน
สมาชิกของกลุมเฟชบุก, ไลน ของ อบต. 
        2. ปรับปรุงเว็บไซต ใหเปนปจจุบัน    
        3. จะนำขอมูลดานตาง ๆ เผยแพรผาน 
เว็บไซต, เฟชบุก, ไลน ใหครอบคลุมในทุก ๆ 
ขอมูลขาวสาร ที่เกิดประโยชนตอประชาชน
อยางสูงสุดตอไป 

1.  มาตรการในการจัดการ
เรื่องรองเรียนการทุจริต 
2.  มาตรการเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะ 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กองการศึกษาฯ 
5.กองสงเสริม
การเกษตร 
 

  



 

ประเด็นที่เปน
ขอบกพรอง/จุดออน 
จากการประเมิน (ตอ) 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ สิ้นปงบประมาณ 
ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

๒.  การจัดทำชองทาง 
E-SERVICE ใ ห  แ ก
ผ ู  ร ับบร ิการ สามารถ
ขอรับบริการตามอำนาจ
หนาที ่หรือภารกิจของ
ห น  ว ย ง า น ผ  า น
ชองทางเว็ปไซตได 

        อ บ ต . โ ค  ง ย า ง  ไ ด  จ ั ด ท ำ เ ว ป ไ ซ ต  
www.kongyang.go.th โ ด ย จ ั ด ท ำ ช  อ ง ท า ง
ให บร ิการแก ประชาชน เช น การแจ ง เร ื ่ อง    
รองเรียน- รองทุกข การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ
ของหนวยงานตางๆ ซึ่งจะไดแจงใหสวนราชการ
ตางๆ เพิ่มการประชาสัมพันธการใหบริการผาน
ระบบ E-SERVICE 
 

1.  มาตรการในการจัดการ
เรื่องรองเรียนการทุจริต 
2.  มาตรการเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะ 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กองการศึกษาฯ 
5.กองสงเสริม
การเกษตร 
 

  

 


