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คำนำ 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA นั้น ในปจจุบันถือเปนมาตการที่สำคัญในการพัฒนาภาครัฐใน
ดานคุณธรรม ความโปรงใสอันจะนำไปสูการปองกันการทุจริตในภาครัฐได โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหหนวยงาน
ภาครัฐแตละหนวยงานไดรับทราบสถานะของตนเองในดานคุณธรรมความโปรงใส ตลอดจนใชใหเกิดประโยชนในการ
นำไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง นอกจานี้ ยังชวยใหหนวยงานในระดับกระทรวง ระดับจังหวัด หรือหนวยงานกำกับดูแล
การปฏิบัติราชการ สามารถนำผลการประเมินไปใชประโยชนในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐภายใตการกำกับดูแล
ได โดยที่ผานมาการประเมิน ITA ก็ไดสงผลใหเกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงใหเห็นไดอยางชัดเจนและเปน
รูปธรรม 

เมื่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 256๕ ประกาศแลว องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ในฐานะหนวยงานผูรับการประเมิน จึงควร
มีการนำผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรไดรับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น สอดรับกับการ
ประเมินตอไป 
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สารบัญ 
 
 หนา 
คำนำ  
รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ 1 
๑.  ความเปนมาของการประเมิน 1 
๒.  ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
๓.  การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ           
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
        ๓.๑  จุดแข็ง  (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนมากกวารอยละ ๙๕)                                               
        ๓.๒  จุดออนท่ีตองพัฒนา  ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ำกวารอยละ ๙๐) 
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๓ 
 

๓ 
๔ 

๔. ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหผลการประเมิน 
๕. การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

๕ 
๖ 

1. ดาน IIT ๖ 
2. ดาน EIT ๗ 
3. ดาน OIT ๘ 
ภาคผนวก  

 รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 256๕ จากระบบ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ  

 

๑.  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 
 

๒.  ผลการประเมินคณุธรรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
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“ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง         
มีคะแนนรวม 94.19 อยูในระดับ A มีรายละเอียดดังนี้  

๑. ดาน IIT  พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การใชงบประมาณ  มีคาต่ำสุดเทากับ ๙๗.๔๑         
ซึ่งหนวยงานตองปรับปรุงระบบการทำงาน ดังนี้          

   (I7) หนวยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพรและประชาสัมพันธแผนการใชจายงบประมาณ
ประจำป โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใชจายงบประมาณประจำปใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน หรือ
อาจจัดทำในสื ่อประชาสัมพันธในรูปแบบการสรุปขอมูล หรืออินโฟกราฟก หรือขาวประชาสัมพันธภายใน และ
เผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบอยางทั่วถึงผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ  

   (I11) หนวยงานควรจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจางฯ พรอมทั้งเผยแพรกระบวนการจัดซื้อจัดจางฯ 
ใหครบตามองคประกอบ โดยเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง/จัดหาพัสดุรายเดือนหรือรายป เพ่ือแสดงถึงความโปรงใส
และประชาสัมพันธสรางความเขาใจใหแกบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก  

   (I12) หนวยงานควรประชาสัมพันธชองทางในการติดตอ - สอบถาม เพื่อใหบุคลากรไดแสดง
ความคิดเห็น สอบถาม หรือทักทวงในเรื่องการใชจายงบประมาณ รวมถึงพัฒนาและประชาสัมพันธขั้นตอนและ
ชองทางการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื ่อใหบุคลากรสามารถรองเรียนในกรณีที ่ม ีการใชจาย
งบประมาณไมถูกตอง 

 ๒. ดาน EIT  พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงการทำงาน มีคาต่ำสุด เทากับ ๘๑.๑๓ 
ซึ่งหนวยงานตองปรับปรุงระบบการทำงาน ดังนี ้

   (E๑๑) หนวยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงาน
ของหนวยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำป หรือจากมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใส และการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส รวมถึง สามารถสรุปจากรายงานผลการ

2565 



สำรวจความพึงพอใจในการใหบริการ นอกจากนี ้ หนวยงานอาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับปกอนหนา 
เพ่ือใหเห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยางชัดเจน และควรนำไปเผยแพรใหประชาชนรับทราบในรูปแบบตาง ๆ  

   (E๑๒) หนวยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาขั ้นตอนการ
ดำเนินงานของหนวยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำป หรือจากมาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสและการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส รวมถึง สามารถสรุปจาก
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการ นอกจากนี้ หนวยงานอาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับป
กอนหนา เพ่ือใหเห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยางชัดเจน และควรนำไปเผยแพรใหประชาชนรับทราบในรูปแบบตาง ๆ 
เชน แผนพับ อินโฟกราฟก ปายประชาสัมพันธ ผานเครอืขายสังคมออนไลน เปนตน 

   (E๑๔) หนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก เขามามีสวนรวมในการดำเนินงาน ตามภารกิจ
ของหนวยงาน ผานการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ อีกทั้ง หนวยงานควรจัดทำและเผยแพรชองทางการ
ติดตอ - สอบถามขอมูลโดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น ของผูที่มาติดตอ
หรือรับบริการ 

๓. ดาน OIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้ว ัดดาน การเปดเผยขอมูล มีคาต่ำสุด เทากับ ๙๒.๑๔          
ซึ่งหนวยงานตองปรับปรุงขอมูลที่จะตองลงในเว็บไซตองคกร ใหครบถวน ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตาม
แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู ตรวจ
ประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังนี ้

   ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปดเผยขอมูล ดานการบริหารงาน 
   ตัวชี้วัดยอยที่  ๙.๒  แผนการดำเนินงาน    
         O๑๒  รายงานผลการดำเนินงานประจำป  ได คะแนน ๐.๐๐ สาเหตุ        

ขาดองคประกอบปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
         O๑๗  E-Service ไดคะนน ๐.๐๐  สาเหตุ ไมชัดเจนวาเปนบริการดานใด  

๙.๓  การบริหารเงินงบประมาณ  
        O๒๐  รายงานการใชจายงบประมาณประจำป ไดคะแนน ๐.๐๐ สาเหตุ  

แมจะมีการแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ แตขาดองคประกอบ
เกี่ยวกับ การอธิบายถึง ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการใชจายงบ และ * หากไมมีปญหา อุปสรรค ใหระบุ
วา “ไมมี” หามตัดหัวขอทิ้ง 

    หนวยงานควรตรวจสอบขอมูลใหครบถวนตามองคประกอบที่กำหนด 
 

๓.  การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ                
ในป พ.ศ. ๒๕๖๕  ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน ผลการประเมิน 
๑ การปองกันการทุจริต ๑๐๐.๐๐ ผานเกณฑ 
๒ การปฏิบัติหนาที่ ๙๙.๓๓ ผานเกณฑ 
๓ การใชทรัพยสินของราชการ ๙๘.๗๕ ผานเกณฑ 
๔ การแกไขปญหาการทุจริต ๙๘.66 ผานเกณฑ 
๕ การใชอำนาจ 98.00 ผานเกณฑ 
๖ การใชงบประมาณ 97.41 ผานเกณฑ 
๗ การเปดเผยขอมูล 92.14 ผานเกณฑ 
๘ คุณภาพการดำเนินงาน 91.79 ผานเกณฑ 
๙ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.43 ผานเกณฑ 

๑๐ การปรับปรุงการทำงาน ๘๑.๑๓ ไมผานเกณฑ 



  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง อำเภอ
สูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่แสดงให
เห็นถึงจุดแข็ง และจุดออนที่ตองพัฒนา ดังตอไปนี้ 
   ๓.๑  จุดแข็ง  (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ ๙๕)  
        (๑)  ตัวชี้วัดที่ ๑  การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับ ๑๐๐.๐๐  เปนคะแนนจาก
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค จากการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการดำเนินการ
ตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑)  การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก 
เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ (๒)  มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพ่ือสงเสริม
ความโปรงใสและปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงการใหความสำคัญตอผลการ
ประเมินเพื่อนำไปสูการจัดทำมาตรการสงเสริมความโปรงใสภายในหนวยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
         (๒)  ตัวชี้วัดที่ ๒  การปฏิบัติหนาที่ โดยรวมไดคะแนนเทากับ ๙๙.๓๓ เปนคะแนนจากตัวชี้วัด
ที ่มีว ัตถุประสงค จากการประเมินการรับรู ของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นใน
หนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงาน
หรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะ
เปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอที่รูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงมั่น เต็มความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบในหนาที่ที่รับผิดชอบตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 
         (๓)  ตัวชี้วัดที่ ๓  การใชทรัพยสินของราชการ  โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ ๙๘.๗๕ 
เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ 
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของ
ตนเองหรือนำไปใหผูอื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการทั้งการยืมของบุคลากรภายในหนวยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ ่งหนวยงานมีการจัดทำกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ
สะดวก และจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง และเผยแพรใหบุคลากรภายใน   
ไดรับทราบและนำไปปฏิบัต ิ

      (๔)  ตัวชี้วัดที่ ๔  การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ ๙๘.๖๖  เปน
คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการ
ทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวของกับการใหความสำคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยาง
จริงจัง โดยหนวยงานมีการจัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการ
ทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม          
    (๕) ตัวชี้วัดที่ ๕  การใชอำนาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ ๙๘.๐๐ เปนคะแนนจากตัวชี้วัด
ที่มีวัตถุประสงค จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอำนาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง 
ในประเด็นที่เก่ียวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชน
ตางๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงการใชอำนาจสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาทำในธุระ
สวนตัวของผูบังคับบัญชาหรือทำในสิ่งท่ีไมถูกตอง 
    (๖)  ตัวชี้วัดที่ ๖  การใชงบประมาณ  โดยรวมไดคะแนนเทากับ ๙๗.๔๑  เปนคะแนนจากตวัชี้วัด
ที่มีวัตถุประสงค จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดำเนินการตางๆ ของหนวยงานตนเอง 
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแต การจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปและ
เผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคาเปนไปตามวัตถุประสงค และ
ไมเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องตางๆ  ตลอดจนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ นอกจากนี้ ยังใหความสำคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 



 
  ๓.๒  จุดออนที่ตองพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ำกวารอยละ ๘๕)   

      ต ัวช ี ้ว ัดที ่  ๑๐  การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับ ร อยละ ๘๑.๑๓                
เปนคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงานทั ้งการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการทำงานของหนวยงานใหดียิ ่งขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการ
ดำเนินงานเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ 
เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย 

 
๔.  ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

๔.๑ ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ดาน IIT  พบวา ผลคะแนนของตัวชี ้ว ัดดาน การใชงบประมาณมีคาต่ำสุด           
เทากับ ๙๗.๔๑  ซึ่งหนวยงานตองปรับปรุงระบบการทำงาน ดังนี้  จัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปและ
เผยแพรอยางโปรงใส การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ ไปจนถึงลักษณะการใช
จายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง หรือ
การเบิกจายเงินอยางไมถูกตอง ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย 

    
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ตองพัฒนา 

(ประเด็นที่มีคะแนน ต่ำสุด ) 
วิธีการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๒  การใช
งบประมาณ 
 

I๗ ทานรู เก ี ่ยวกับแผนการใชจ าย
งบประมาณประจำปของหนวยงาน
ของทานมากนอยเพียงใด 
(รอยละ ๙๗.๐๐) 
 
 
 
 
 
I๑๑ หนวยงานของทานมีการจัดซื้อ
จัดจาง/การจัดหาพัสดุและการตรวจ
รับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี ้มาก
นอยเพียงใด 
-  โปรงใส ตรวจสอบได 
-  เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการราย
ใดรายหนึ่ง     
(รอยละ ๙๒.๔๓) 
 

-  คว ร ม ี ก า ร พ ั ฒ น า ว ิ ธ ี ก า ร เ ผ ย แ พ ร  แ ล ะ
ประชาสัมพันธแผนการใชจายงบประมาณประจำป 
โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใชจาย
งบประมาณประจำป  ให แก บ ุคลากรภายใน
หนวยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธใน
รูปแบบการสรุปขอมูล หรืออินโฟกราฟก หรือขาว
ประชาสัมพันธภายใน และเผยแพรใหบุคลากร
ภายในหนวยงานไดรับทราบอยางทั่วถึงผานชอง
ทางการสื่อสารตาง ๆ  
 
- เผยแพรกระบวนการจัดซื้อจัดจางฯ ใหครบตาม
องคประกอบ โดยเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง/
จัดหาพัสดุรายเดือนหรือรายป เพื่อแสดงถึงความ
โปรงใสและประชาสัมพันธสรางความเขาใจใหแก
บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก  
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ตองพัฒนา 
(ประเด็นที่มีคะแนน ต่ำสุด ) 

วิธีการพัฒนา 

 I๑๒ หนวยงานของทาน เปดโอกาส
ใหทาน มีสวนรวมในการตรวจสอบ
การใชจายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 
สอบถาม / ทักทวง / รองเรียน 
 (รอยละ ๙๖.๕๐) 
 

-  ควรประชาสัมพันธช องทางในการติดตอ - 
สอบถาม เพื ่อใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น 
สอบถาม หร ือท ักท  ว ง ในเร ื ่ อ งการใช  จ  าย
งบประมาณ รวมถึงพัฒนาและประชาสัมพันธ
ขั้นตอนและชองทางการรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อใหบุคลากรสามารถรองเรียน
ในกรณทีี่มีการใชจายงบประมาณไมถูกตอง 
 

 
๒. ดาน EIT  พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงการทำงาน มีคาต่ำสุด เทากับ ๘๑.๑๓ 

ซึ่งหนวยงานตองปรับปรุงระบบการทำงาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพื่อรวมกัน
ทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนทั่วไปมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการได
โดยสะดวก 

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ตองพัฒนา 

(ประเด็นที่มีคะแนน ต่ำสุด) 
วิธีการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๘  การปรับปรุง
การทำงาน 
 
 
 
 
 

E๑๑ เจาหนาที่ของหนวยงานที ่ทานติดตอ   
มีการปรับปรุงค ุณภาพการปฏิบ ัต ิงาน /   
การใหบริการใหดีขึ้น มากนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการ
ปรับปรุงการดำเนินงาน เชน 
รายงานผลการดำเนินงานประจำป  
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ในการใหบริการ  
โดยแสดงผลงานดังกลาว
เปรียบเทียบกับปกอนหนา เพ่ือให
เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยาง
ชัดเจน และควรนำไปเผยแพรให
ประชาชนรับทราบในรูปแบบตาง ๆ 
เชน แผนพับ อินโฟกราฟก ปาย
ประชาสัมพันธ ผานเครือขายสังคม
ออนไลน เปนตน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ตองพัฒนา 
(ประเด็นที่มีคะแนน ต่ำสุด) 

วิธีการพัฒนา 

 E๑๒  หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุง
ว ิธ ีการและขั ้นตอนการดำเน ินงาน/การ
ใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E๑๔  หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสให
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน
เส ีย เข า ไปม ีส วนร วมในการปร ับปรุ ง
พัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงานไดดีขึ้น มากนอยเพียงใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการ
ปรับปรุง การพัฒนาขั้นตอนการ
ดำเนินงานของหนวยงาน โดย
สามารถสรุปจากรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำป หรือจาก
มาตรการสงเสริมคณุธรรมและความ
โปรงใสและการดำเนินการตาม
มาตรการสงเสริมคณุธรรมและความ
โปรงใส รวมถึง สามารถสรุปจาก
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ในการใหบริการ นอกจากนี้ 
หนวยงานอาจแสดงผลงานดังกลาว
เปรียบเทียบกับปกอนหนา เพ่ือให
เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยาง
ชัดเจน และควรนำไปเผยแพรให
ประชาชนรับทราบในรูปแบบตาง ๆ 
เชน แผนพับ อินโฟกราฟก ปาย
ประชาสัมพันธ ผานเครือขายสังคม
ออนไลน เปนตน 
 
-  ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชน
เขารวมการดำเนินการ โครงการ 
หรือกิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการ 
อบต.พบประชาชน และม ี กา ร
ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชน
เขารวมประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตำบลโคงยาง 
 
- จัดทำและเผยแพรประชาสัมพันธ
ชองทางการติดตอ – สอบถามขอมูล 
โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสอง
ทาง และชองทางการรับฟงความ
คิดเห็น ของผูที่มาติดตอหรือรับ
บริการ 

 

 



๓. ดาน OIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้ว ัดดาน การเปดเผยขอมูล มีคาต่ำสุด เทากับ ๙๒.๑๔          
ซึ่งหนวยงานตองปรับปรุงขอมูลที่จะตองลงในเว็บไซตองคกร ใหครบถวน และควรตรวจสอบขอมูลใหครบถวนตาม
องคประกอบที่กำหนด 

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ตองพัฒนา 

(ประเด็นที่มีคะแนน ๐.๐๐) 
วิธีการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๙  การเปดเผย
ขอมูล   
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดยอยท่ี  ๙.๒  แผนการดำเนินงาน    
O๑๒  รายงานผลการดำเนินงานประจำป  
ไดคะแนน ๐.๐๐  
สาเหตุ ขาดองคประกอบปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะ 
O๑๗  E-Service  
ไดคะนน ๐.๐๐   
สาเหตุ ไมชัดเจนวาเปนบริการดานใด  
 
ต ัวช ี ้ ว ัดย อยท ี ่  ๙ .๓  การบร ิหาร เงิน
งบประมาณ  
O๒๐  รายงานการใช จ  ายงบประมาณ
ประจำป  
ไดคะแนน ๐.๐๐  
สาเหตุ  แมจะมีการแสดงผลการดำเนินงาน
ตามแผนการใชจ ายงบประมาณประจำป 
พ.ศ. ๒๕๖๔ แตขาดองคประกอบเกี ่ยวกับ 
การอธ ิบายถ ึ ง  ป ญหา อ ุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ ในการใชจายงบ และ * หาก
ไมมีปญหา อุปสรรค ใหระบุวา “ไมมี” หาม
ตัดหัวขอทิ้ง 
 

 
 
 
-   เ พ ิ ่ ม ข  อ ม ู ล ใ ห  ค ร บ ต า ม
องคประกอบ ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ 
 
-  ระบุบริการ E-Service ดานตางๆ 
 
 
 
-   เ พ ิ ่ ม ข  อ ม ู ล ใ ห  ค ร บ ต า ม
องคประกอบ ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ 
 

 



๕.  การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
1. ดาน IIT พบวา พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การใชงบประมาณ มีคาต่ำสุด เทากับ ๙๗.๔๑     
    I7 หนวยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพรและประชาสัมพันธแผนการใชจายงบประมาณประจำป โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใชจายงบประมาณ

ประจำปใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบการสรุปขอมูล หรืออินโฟกราฟก หรือขาวประชาสัมพันธภายใน และเผยแพรใหบุคลากรภายใน
หนวยงานไดรับทราบอยางทั่วถึงผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ  

   I11 หนวยงานควรจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจางฯ พรอมทั้งเผยแพรกระบวนการจัดซื้อจัดจางฯ ใหครบตามองคประกอบ โดยเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง/จัดหาพัสดุ
รายเดือนหรือรายป เพ่ือแสดงถึงความโปรงใสและประชาสัมพันธสรางความเขาใจใหแกบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก  

   I12 หนวยงานควรประชาสัมพันธชองทางในการติดตอ - สอบถาม เพื่อใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักทวงในเรื่องการใชจายงบประมาณ รวมถึง
พัฒนาและประชาสัมพันธขั้นตอนและชองทางการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหบุคลากรสามารถรองเรียนในกรณีที่มีการใชจายงบประมาณไมถูกตอง 

 
ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๖ 
 

ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/
จุดออน 

จากการประเมิน 

ข้ันตอนหรือวิธีการ/มาตรการ ผูรับผิดชอบ การรายงานผลและการกำกับติดตาม 
กำหนดเวลาแลวเสร็จ 

การพัฒนาวิธีการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธแผนการใชจาย
งบประมาณประจำป  
 
 
 

- จัดประชุมชี้แจงแผนการใชจายงบประมาณประจำปใหแก
บุคลากรภายในหนวยงาน 
-จัดทำในสื ่อประชาสัมพันธในรูปแบบการสรุปขอมูล หรือ
อินโฟกราฟก หรือขาวประชาสัมพันธภายใน 
-  เผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบอยางทั่วถึง
ผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ  
 

สำนักปลัด 
 
 
 
 
 

      ๑.  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทำงบประมาณประจำป
ประชุมชี้แจงแผนการใชจายงบประมาณใหบุคลากรภายใน
หนวยงานทราบ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 
      ๒. เจาหนาที ่ผู ร ับผิดชอบจัดทำสื ่อประชาสัมพันธ
เผยแพรแจงเวียนใหบุคลากรภายในหนวยงานทราบและ
เผยแพรลงเวปไซตหนวยงาน 
      ๓.ผูบริหารกำกับติดตามการดำเนินการใหเจาหนาที่
ดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 
 
 



ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/
จุดออน 

จากการประเมิน 

ข้ันตอนหรือวิธีการ/มาตรการ ผูรับผิดชอบ การรายงานผลและการกำกับติดตาม 
กำหนดเวลาแลวเสร็จ 

การจัดทำแผนการจัดซื ้อจัด
จ  า งฯ พร อมท ั ้ ง เผยแพร
กระบวนการจัดซื ้อจัดจางฯ 
ใหครบตามองคประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประชาสัมพันธชองทางใน
การติดตอ - สอบถาม 

      ๑.  กองคลัง หรืองานพัสดุ ดำเนินการจัดทำแผนการ
จัดซื ้อจัดจาง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศตางๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือ
การจ ัดหาพัสด ุบนเว ็บไซต หนวยงานให เป นปจจ ุบ ันใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
รายเดือนใหครบทุกเดือนใหเปนปจจุบันแยกรายเดือนแตละ
เด ือนให ช ั ดเจนและเป นป จจ ุบ ันข อม ูลป งบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือ
การจัดหาพัสดุประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕  
     ๒.  รายงานผูบริหาร 
     ๓.  เผยแพรขอมูลบนเว็บไซตหนวยงานและชองทางอ่ืนๆ 
 
 
หนวยงานตองเพิ่มชองทางการติดตอใหมีมากกวา ๑ ชองทาง 
และติดตอไดสะดวกมากยิ ่งขึ ้น เชน ที ่อยู  เบอรโทรศัพท
หนวยงาน เบอรโทรศัพทผู บริหารเจาหนาที ่ facebook ไลน
หนวยงาน เปนตน และมีชองทางตอบขอซักถามขอกังวลสงสัย
ของประชาชน และประชาสัมพันธการตอบขอซักถามใหมากขึ้น 
เชน Messenger Live Chat, Chatbot เปนตน 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด 
 
 
 

 

    เจาหนาที่กองคลังมอบหมายใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจาง จัดทำขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ   
จัดจาง ใหเปนไปตามองคประกอบของโจทยและจัดทำ
ขอมูลใหเปนปจจุบัน ผูอำนวยการกองคลังตรวจสอบความ
ถูกตองรายงานผูบริหารเปดเผยบนเว็บไซตหนวยงานให
เปนปจจุบัน ผูบริหารมีการกำกับติดตามการดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
     ๑ .เจาหนาที ่ผู รับผิดชอบ รายงานสรุปจำนวนชอง
ทางการติดตอหนวยงาน และการประชาสัมพันธชองทาง
การติดตอหนวยงานใหผูบริหารทราบ 
     ๒.  ผูบริหารกำชับติดตามใหมีชองทางในการรับฟง
ความคิดเห็นหรือคำติชมในการใหบริการ และใหเจาหนาที่
รายงานผูบริหารทุก ๖ เดือน ภายในเดือนเมษายน และ
เดือนตุลาคม ของทุกป 

 
 
 



ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงการทำงาน มีคาต่ำสุด เทากับ ๘๑.๑๓ ซึ่งหนวยงานตองปรับปรุงระบบการทำงาน ดังนี ้
   E๑๑ หนวยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหนวยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

หรือจากมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส และการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส รวมถึง สามารถสรุปจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจใน
การใหบริการ นอกจากนี้ หนวยงานอาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับปกอนหนา เพื่อใหเห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยางชัดเจน และควรนำไปเผยแพรใหประชาชนรับทราบใน
รูปแบบตาง ๆ  

   E๑๒ หนวยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานของหนวยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำป หรือจากมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสและการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส รวมถึง สามารถสรุปจากรายงานผลการสำรวจความพึง
พอใจในการใหบริการ นอกจากนี้ หนวยงานอาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับปกอนหนา เพ่ือใหเห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยางชัดเจน และควรนำไปเผยแพรใหประชาชนรับทราบ
ในรูปแบบตาง ๆ เชน แผนพับ อินโฟกราฟก ปายประชาสัมพันธ ผานเครอืขายสังคมออนไลน เปนตน 

   E๑๔ หนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก เขามามีสวนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน ผานการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ อีกทั้ง 
หนวยงานควรจัดทำและเผยแพรชองทางการติดตอ - สอบถามขอมูลโดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น ของผูที่มาติดตอหรือรับบริการ 

 
ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/

จุดออน 
จากการประเมิน 

ข้ันตอนหรือวิธีการ/มาตรการ ผูรับผิดชอบ การรายงานผลและการกำกับติดตาม 
กำหนดเวลาแลวเสร็จ 

นำเสนอผลงานที่แสดงใหเห็น
ถึงการปรับปรุง การพัฒนา
ค ุณภาพด ำ เ น ิ น ง า นขอ ง
หนวยงาน  
 
 
 

จัดทำผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงการดำเนินงาน เชน 
รายงานผลการดำเนินงานประจำป  
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการ  
โดยแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับปกอนหนา เพ่ือใหเห็น
ถึงการปรับปรุง พัฒนาอยางชัดเจน และควรนำไปเผยแพรให
ประชาชนรับทราบในรูปแบบตาง ๆ เชน แผนพับ อินโฟกราฟก 
ปายประชาสัมพันธ ผานเครือขายสังคมออนไลน เปนตน 

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

   ๑.  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการแลวรายงานผูบริหาร 
เพ่ือเผยแพรบนเว็บไซต ใหเปนปจจุบัน ภายในเดือนมกราคม 
    ๒.ผู บริหารมีการติดตามการดำเนินการทุกเดือนเพื ่อให
เจ าหนาที ่เร งดำเนินการใหแลวเสร็จตามระยะเวลา และ
เผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน 

 
 

 



ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/
จุดออน 

จากการประเมิน 

ข้ันตอนหรือวิธีการ/มาตรการ ผูรับผิดชอบ การรายงานผลและการกำกับติดตาม 
กำหนดเวลาแลวเสร็จ 

นำเสนอผลงานที่แสดงใหเห็น
ถึงการปรับปรุง การพัฒนา
ขั ้นตอนการดำเนินงานของ
หนวยงาน 

จัดทำผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาขั้นตอน
การดำเนินงานของหนวยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผล
การดำเนินงานประจำป หรือจากมาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสและการดำเนินการตามมาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใส รวมถึง สามารถสรุปจากรายงานผล
การสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการ นอกจากนี้ 
หนวยงานอาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับปกอนหนา 
เพ่ือใหเห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยางชัดเจน และควรนำไป
เผยแพรใหประชาชนรับทราบในรูปแบบตาง ๆ เชน แผนพับ 
อินโฟกราฟก ปายประชาสัมพันธ ผานเครอืขายสังคมออนไลน 
เปนตน 

สำนักปลัด ๑.  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการแลวรายงานผูบริหาร เพ่ือ
เผยแพรบนเว็บไซต ใหเปนปจจุบัน ภายในเดือนมกราคม 
    ๒.ผู บริหารมีการติดตามการดำเนินการทุกเดือนเพื ่อให
เจ าหนาที ่เร งดำเนินการใหแลวเสร็จตามระยะเวลา และ
เผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน 
 

ก า ร เ ป  ด โ อ ก า ส ใ ห
บุคคลภายนอก เขามามีสวน
ร วมในการดำเน ินงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน 
 
 
 

-  ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนเขารวมการดำเนินการ 
โครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการ อบต.พบประชาชน 
และมีการประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนเขารวมประชุมสภา
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
- จัดทำและเผยแพรประชาสัมพันธช องทางการติดตอ – 
สอบถามขอมูล โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง และ
ชองทางการรับฟงความคิดเห็น ของผูที่มาติดตอหรือรับบริการ 

ส ำ น ั ก ป ล ั ด  แ ล ะ
ภารกิจอื่นที่เก่ียวของ 
 

    ๑.  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธทุก
ภารกิจงานอยางสม่ำเสมอเปนปจจุบัน 
    ๒.  ผูบริหารกำชับติดตามการประชาสัมพันธทุกเดือน 
 
 
    ๑.  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธชองทาง
การติดตอ-สอบถามขอมูล และชองทางรับฟงความคดิเห็นให
บุคคลภายนอกทราบอยางสม่ำเสมอ 
    ๒.  ผ ู บร ิหารกำชับติดตามใหมีช องทางในการติดตอ-
สอบถาม และชองทางรับฟงความคิดเห็นในการใหบริการ และ
ใหเจาหนาที่รายงานผูบริหารทุก ๖ เดือน ภายในเดือนเมษายน 
และเดือนตุลาคม ของทุกป 



ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ  (OIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
3. ดาน OIT  พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การเปดเผยขอมูล มีคาต่ำสุด เทากับ ๙๒.๑๔ ซึ่งหนวยงานตองปรับปรุงขอมูลที่จะตองลงในเว็บไซตองคกร และตรวจสอบ

ขอมูลใหครบถวนตามองคประกอบท่ีกำหนด 
ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/

จุดออน 
จากการประเมิน 

ข้ันตอนหรือวิธีการ/มาตรการ ผูรับผิดชอบ การรายงานผลและการกำกับติดตาม 
กำหนดเวลาแลวเสร็จ 

ตัวชี ้ว ัดยอยที ่  ๙.๒  แผนการ
ดำเนินงาน    
O๑๒  รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำป   
ไดคะแนน ๐.๐๐  
สาเหตุ ขาดองคประกอบปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 

     ๑.  เมื ่อขอบัญญัติงบประมาณดำเนินการแลว 
เจาหนาที ่ทุกภารกิจงาน วางแผนการดำเนินงานใน
สวนงานของตน ใหมีขอมูลอยางนอย โครงการหรือ
กิจกรรม งบประมาณที่ใช ระยะเวลาที่ดำเนินการ สง
มอบรายละเอียดใหสำนักปลัด  
     ๒.  เจาหนาที่แตละภารกิจสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน  
     ๓.  เจาหนาที่แตละภารกิจสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
     ๔.  สำนักปลัดรวบรวมเปนเนื้อหาภาพรวมของ
หนวยงาน  เพ่ิมขอมูลใหครบตามองคประกอบ ปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
     ๕. รายงานผูบริหาร 
     ๖. เผยแพรข อม ูลบนเว ็บไซตหนวยงานและ
ชองทางอ่ืนๆ 

สำนักปลัด     ๑.  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทำแผนดำเนินงานประจำป
งบประมาณ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 
    ๒.  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 
    ๓.  เจาหนาที ่ผ ู ร ับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในเดือนธันวาคม 
๒๕๖๕ 
    ๔.  ผู บริหารกำกับติดตามการดำเนินการใหเจาหนาที่
ดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 



ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/จุดออน 
จากการประเมิน 

ข้ันตอนหรือวิธีการ/มาตรการ ผูรับผิดชอบ การรายงานผลและการกำกับติดตาม 
กำหนดเวลาแลวเสร็จ 

O๑๗  E-Service  
ไดคะนน ๐.๐๐   
สาเหตุ ไมชัดเจนวาเปนบริการดานใด  
 

๑. เจาหนาที่ทุกภารกิจงานตองสำรวจภารกิจสวน
งานตนเองที ่จะใหบริการผานระบบ E-Service 
จัดทำระบบการใหบริการออนไลน อยางนอย ๑ 
ภารกิจงานบนเว็บไซตหนวยงาน 
๒.รายงานผูบริหาร 
๓.เผยแพรขอมูลบนเว็บไซตหนวยงานและชองทาง
อ่ืนๆ 

ทุกภารกิจงานจัดทำ
ข อม ูล ในส  วนงาน
ตนเอง และสงมอบ
ใ ห  เ จ  า ห น  า ที่
ผูรับผิดชอบเผยแพร
ขอมูลบนเว็บไซต 

๑. เจาหนาที่ทุกภารกิจงานตองสำรวจภารกิจสวนงานตนเอง
ท ี ่ จะให บร ิการผ านระบบ E-Service จ ัดทำระบบการ
ใหบริการออนไลน อยางนอย ๑ ภารกิจ 
๒. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบรายงานผลการใหบริการผานระบบ 
E-Service ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ภายในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๕ 
๓.เจาหนาที่ผู รับผิดชอบจัดทำระบบการใหบริการออนไลน 
อยางนอย ๑ ภารกิจงาน บนเว็บไซตหนวยงานภายในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๕ 
๔.  ผู บริหารกำกับติดตามการดำเนินการใหเจาหนาที ่ดำเนินการ
ภายในเดือนมีนาคม 2566   

ต ัวช ี ้ ว ัดย อยท ี ่  ๙ .๓  การบร ิหารเงิน
งบประมาณ  
O๒๐  รายงานการใช จ ายงบประมาณ
ประจำป  
ไดคะแนน ๐.๐๐  
สาเหตุ  แมจะมีการแสดงผลการดำเนินงาน
ตามแผนการใชจายงบประมาณประจำป 
พ.ศ. ๒๕๖๔ แตขาดองคประกอบเกี่ยวกับ 
การอธ ิบายถ ึ ง ป ญหา อ ุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ ในการใชจายงบ และ * หาก
ไมมีปญหา อุปสรรค ใหระบุวา “ไมมี” หาม
ตัดหัวขอทิ้ง 

     ๑.  เมื่อขอบัญญัติงบประมาณดำเนินการแลว 
เจาหนาที่ทุกภารกิจงาน วางแผนการดำเนินงานใน
สวนงานของตน ใหมีขอมูลอยางนอย โครงการหรือ
กิจกรรม งบประมาณที่ใช ระยะเวลาที่ดำเนินการ 
สงมอบรายละเอียดใหกองคลัง  
     ๒.  เจาหนาที่แตละภารกิจสรุปรายงานผลการ
ใชจายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน  
     ๓.  เจาหนาที่แตละภารกิจสรุปรายงานการใช
จายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
 

กองคลัง   ๑.  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทำแผนการใชจายงบประมาณ 
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 
    ๒.  เจ าหน าท ี ่ผ ู  ร ับผ ิดชอบรายงานผลการใช จ  าย
งบประมาณ รอบ ๖ เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 
    ๓.  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบรายงานการใชจายงบประมาณ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในเดือนธันวาคม 
๒๕๖๕ 
    ๔.  ผู บริหารกำกับติดตามการดำเนินการใหเจาหนาที่
ดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด 



ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/จุดออน 
จากการประเมิน 

ข้ันตอนหรือวิธีการ/มาตรการ ผูรับผิดชอบ การรายงานผลและการกำกับติดตาม 
กำหนดเวลาแลวเสร็จ 

      ๔.  กองคลังรวบรวมเปนเนื้อหาภาพรวมของ
หนวยงาน  เพิ ่มขอมูลใหครบตามองคประกอบ 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
     ๕. รายงานผูบริหาร 
     ๖. เผยแพรขอมูลบนเว็บไซตหนวยงานและ
ชองทางอ่ืนๆ 

  

 
 

 


