
 

 

การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน 
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รวบรวมขอมูล 

โดย กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลโคกตูม  

อําเภอเมือง จังหวดัลพบุรี 
 



คํานํา 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน              
ของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ี
สํานักงาน ป.ป.ช.กําหนด 
 

เพ่ือเปนการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลโคกตูมใหบรรลุเปาหมายและตัวชี้วัดตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตาน              
การทุจริตและประพฤติมิชอบซ่ึงกําหนดใหไดรอยละ 80 ของหนวยงานท่ีเขารับการประเมินจะตองมี               
ผลคะแนน  85 คะแนนข้ึนไป ภายในป พ.ศ.2563 ดังนั้น เทศบาลตําบลโคกตูม จึงไดดําเนินการวิเคราะหผล
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานเพ่ือเปนการยกระดับการดาเนินงานในดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงานในปตอไป 

 
                                                                                           กองวิชาการและแผนงาน 

       กุมภาพันธ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

หัวข้อ                 หน้า 
 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส        1 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส         2 

การวเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส       3 

ขอ้บกพร่องและการพฒันา/แกไ้ขผลการประเมินการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน ( IIT)     3 

ขอ้บกพร่องและการพฒันา/แกไ้ขผลการประเมินการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก (EIT)  4 

ขอ้บกพร่องและการพฒันา/แกไ้ขผลการประเมินการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT)    4 

แนวทางการนาผลการวเิคราะห์ไปสู่การปฏิบติั        5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนนิงานของหนวยงานของรัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563 ประกอบดวย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบดวยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 3 เครื่องมือ            
โดยสรุป ดังนี้ 
 

เคร่ืองมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

แบบวัดการรับรู 
ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

(IIT) 
 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี  
 
 

รอยละ 30 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ 

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของหนวยงานราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู 
ของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

(EIT) 
 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน  
รอยละ 30 

 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 

แบบตรวจการเปดเผย 
ขอมูลสาธารณะ 

(OIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 
รอยละ 40 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 

 
2. กําหนดเกณฑการประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะคาคะแนนควบคูกับระดับผลการ
ประเมิน โดยจําแนกออกเปน 7 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับ 

95.00  – 100 AA 
85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
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ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลตําบลโคกตูม อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 

1. การปฏิบัติหนาท่ี 95.26 
2. การใชงบประมาณ 92.16 
3. การใชอํานาจ 91.20 
4. การใชทรัพยสินของราชการ 88.96 
5. การแกไขปญหาการทุจริต 86.63 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 85.63 
7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 85.34 
8. การปรับปรุงการทํางาน 82.81 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

9. การเปดเผยขอมูล 55.62 
10. การปองกันการทุจริต 18.75 
 คะแนนเฉล่ีย 67.65 
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การวิเคราะหผลการประเมินภาพรวม ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลตําบลโคกตูม  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

**************** 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลโคกตูม 
ในภาพรวมมีระดับคะแนน 67.65 จัดอยูในระดับ C 
2. ผลการประเมินแบงตามตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี 
มีระดับคะแนน 95.26  สวนตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 
มีระดับคะแนน 18.75 
3. ผลการประเมินจํานวน 10 ตัวชี้วัด มีระดับคะแนนต่ํากวา 85.00 
 

ขอบกพรองและการพัฒนา/แกไขผลการประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ( IIT) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ขอบกพรอง 
1. แผนผังแสดงข้ันตอน/ระยะเวลาการใหบริการประชาชนและการกําหนดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบของแตละ
งานบริการไมเปนปจจุบัน 
2. การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ภายในหนวยงานไมครบทุกกระบวนงานทําใหเจาหนาท่ี 
ขาดความรูความเขาใจสําหรับขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
3. เจาหนาท่ีภายในหนวยงานขาดความสนใจและการเอาใจใสในการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวน
เสียภายใน 
 
การพัฒนาหรือการแกไข 
1. กําชับใหแตละงานบริการดําเนินการจัดทําแผนผังแสดงข้ันตอน/ระยะเวลาการใหบริการประชาชนและ 
การกําหนดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบของแตละงานบริการใหเปนปจจุบัน 
2. กําชับใหแตละงานบริการดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ แกบุคคลภายในและ
ภายนอกหนวยงาน 
3. สรางแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีภายในหนวยงานใหความสนใจและรูจักการเอาใจใสในการตอบแบบวัดการรับรู

ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
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ขอบกพรองและการพัฒนา/แกไขผลการประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ขอบกพรอง 
1. ข้ันตอนการใหบริการมีหลายข้ันตอนทําใหการบริการงานลาชา 
2. การใหบริการในแตละงานบริการไมสามารถอํานวยความสะดวกและเปนท่ีพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการไดเทาท่ีควร 
3. การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆไมครบทุกกระบวนงานทําใหประชาชนผูรับบริการขาด
ความรู ความเขาใจในการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของ 
 
การพัฒนาหรือการแกไข 
1. ปรับปรุงข้ันตอนการใหบริการของแตละงานใหลดลงและรวดเร็วในการใหบริการ 
2. ปรับปรุง พัฒนา และอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชนผูรับบริการทุกข้ันตอนของงานบริการ 
ใหประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
3. กําชับใหแตละงานบริการดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ผานชองทางท่ีหลากหลาย 

  

  

ขอบกพรองและการพัฒนา/แกไขผลการประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ขอบกพรอง 
1. เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบแตละงานไมไดนําขอมูลเผยแพรบนเว็บไซตของเทศบาล 
2. เจาหนาท่ีขาดความรูและความเขาใจในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
3. มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานยังไมครอบคลุม ครบถวนทุกประเด็นของแต
ละงาน 
 
การพัฒนาหรือการแกไข 
1. มอบหมายใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบแตละงานดําเนินการเผยแพรขอมูลงานบริการตางๆ บนเว็บไซตของ 
เทศบาลตําบลโคกตูม 
2. จัดประชุมชี้แจงสรางความเขาใจและแบงหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียมขอมูลในการประเมินคุณธรรม 
และความโปรงใส 
3. ดําเนินการกําหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหครอบคลุม ครบถวน 
ทุกประเด็นของแตละงาน 
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แนวทางการนาผลการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ประจาปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ไปสูการปฏิบัติ 
1. แตงตั้งคณะทํางานกําหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
2. มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียมขอมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
3. ดําเนินการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางนายกเทศมนตรีตําบลโคกตูมกับพนักงาน ลูกจางประจํา 
และพนักงานจางในสังกัดเทศบาลตําบลโคกตูม 
4. ติดตามผลการดําเนินงานของแตละงานท่ีรับผิดชอบเปนประจําทุกเดือน 
5. เผยแพรผลการดําเนินงานผานชองทางตาง ๆ ไดแก ปดประกาศ เสียงตามสายหมูบาน และทางเว็บไซต 
ของหนวยงาน 


