
 

รายงานแสดงผลการวิเคราะห 

การประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ประจำป  2565 

องคการบริหารสวนตำบลลำดวน  อำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร 

 

องคประกอบท่ี  1.การวิเคราะหผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใส 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำป 2565 

พบวาผลคะแนนการประเมินหนวยงานขององคการบรหิารสวนตำบลลำดวน  จาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรบัรูของผูมี

สวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผยขอมลู

สาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวช้ีวัด  

แบบวัดที่มีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนข้ึนไป) คือ แบบวัด IIT  แบบวัด EIT   และแบบวัด  

 OIT  ซึ่งสะทอนประสทิธิภาพในการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสตัยสุจริต มุงผลสัมฤทธ์ิสงูสุดและคำนึงถึงประโยชนสวนรวม

เปนหลักอยางชัดเจน และคุณภาพการใหบรกิารประชาชนอยางมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล  โดยมีรายละเอียด

คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด  ดังน้ี 

  1.การปองกันการทจุริต    100 คะแนน   

  2.การใชอำนาจ     98.36 คะแนน 

  3.การปฏิบัติหนาที ่    98.16 คะแนน 

  4.การเปดเผยขอมลู    97.50 คะแนน 

  5.การใชงบประมาณ    96.82 คะแนน 

  6.การแกไขปญหาการทุจริต   96.52 คะแนน 

  7.การใชทรัพยสินของทางราชการ   95.69 คะแนน 

  8.ประสิทธิภาพการสื่อสาร   91.56 คะแนน 

  9.การปรับปรงุการทำงาน    91.35 คะแนน 

  10.คุณภาพการดำเนินงาน   89.17 คะแนน 

คะแนนสูงสุด  100  คะแนน   

คะแนนต่ำสดุ  89.17  คะแนน 

คะแนนประจำป  2565  95.84  คะแนน 

 

   

 



 

องคประกอบท่ี  2  ขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห  IIT 

(1)  ประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน และ  (2)  ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีขึ้นสอดคลองกับผลการประเมิน 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัดการประเมิน  

IIT 

ผลการ

ประเมินในป  

2565 

 

หัวขอยอยการประเมิน 

 

ประเด็นท่ีเปน

ขอบกพรองหรือจุดออนท่ี

จะตองแกไขโดยเรงดวน 

ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึน  สอดคลองกับผล

การประเมิน 

หมายเหตุ 

1 การปฏิบัติหนาที่ 98.16 I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรม

ในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปน้ี 

อยางไร 

1.การใหความสำคัญกับ

งานมากกวาธุระสวนตัว 

1.การตรวจสอบสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ  

นำเสนอตอผูบริหารรายสัปดาห 

2.การจัดทำขอตกลงการปฏิบตัริาชการ 

3.การติดตามและประเมินผลเปนรายบุคคล 

4.การนำเสนอผูบริหาร 

 

2 การใชงบประมาณ 96.82 I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อ

ประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด 

1.การใชจายงบประมาณ

เพื่อประโยชนสวนตัว กลุม 

หรือพวกพอง  

1.จัดประชุมใหบุคลากรในหนวยงานทำแผนการใช

จายงบประมาณแบบมีสวนรวม2.กำกับติดตามให

เปนไปตามวัตถุประสงคของแผนการใชจาย

งบประมาณที่ตั้งไว  

3.สรางการมีสวนรวมในการกำกับติดตามการใชจาย

งบประมาณใหเปนไปตามวัตถุประสงค มีความ

คุมคา และเกิดผลประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

 

3 การใชทรัพยสินของ

ทางราชการ 

 

 

 

 

95.69 I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของ

ราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน 

มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 

1.ขั้นตอนการขออนุญาต

เพื่อยืมทรัพยสินของ

ราชการ ไปใชปฏิบัติงาน

ในหนวยงาน 

1.การกำหนดขั้นตอนและแนวทางในการขอยืม

ทรัพยสินของทางราชการตามประเภทงานดานตางๆ  

2.การจัดทำคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พรอมทั้ง

ประชาสัมพันธคูมือใหทราบ 

 

 

 



องคประกอบท่ี  2  ขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห  IIT 

(1)  ประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน และ  (2)  ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีขึ้นสอดคลองกับผลการประเมิน 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัดการประเมิน  

IIT 

ผลการ

ประเมินในป  

2565 

 

หัวขอยอยการประเมิน 

 

ประเด็นท่ีเปน

ขอบกพรองหรือจุดออนท่ี

จะตองแกไขโดยเรงดวน 

ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึน  สอดคลองกับผล

การประเมิน 

หมายเหตุ 

4 การใชทรัพยสินของ

ทางราชการ 

 

 

 

 

95.69 I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและ

ตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือ

ปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม 

หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

1.การกำกับดูแลและ

ตรวจสอบการใชทรัพยสิน

ของราชการ เพ่ือปองกัน

ไมใหมีการนำไปใช

ประโยชนสวนตัว กลุม 

หรือพวกพอง  

1.การกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของ

ทางราชการ 

2.การกำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล และ

ตรวจสอบการใชทรัพยสินของทางราชการ  

3.การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

4.การแสดงผลการประเมินความเส่ียงของการ

ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 



องคประกอบท่ี  2.ขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห  EIT 

(1) ประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน และ  (2)  ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีขึ้นสอดคลองกับผลการประเมิน 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัดการประเมิน  

EIT 

ผลการ

ประเมินในป  

2565 

 

หัวขอยอยการประเมิน 

 

ประเด็นท่ีเปน

ขอบกพรองหรือจุดออนท่ี

จะตองแกไขโดยเรงดวน 

ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึน  สอดคลองกับผล

การประเมิน 

หมายเหตุ 

1 คณุภาพการ

ดำเนินงาน 

 

 

89.17 E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการ

ปดบังหรือบิดเบือนขอมูลเก่ียวกับการ

ดำเนินการ/ใหบริการแกทาน มากนอยเพียงใด 

1.การปดบังหรือบิดเบือน

ขอมูลเกี่ยวกับการ

ดำเนินการ/ใหบริการของ

เจาหนาท่ีของหนวยงาน  

1.การจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

2.การสงเสริมการใหบริการ โดยมุงเนนในดานการ

เปดเผยหรือการใหขอมูลแกผูมาติดตอหรือรับบริการ 

3.การจัดทำคูมือการรับบริการตาง  ๆ 

4.การประชาสัมพันธคูมือการรับบริการ 

 

2 ประสิทธิภาพการ

ส่ือสาร 

91.56 E7 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพร

ผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

1.การเผยแพรผลงานหรือ

ขอมูลที่สาธารณชนควร

รับทราบ 

1.การเผยแพรขอมูลของหนวยงานใหเขาถึงงาย ไม

ซบัซอน  

2.การเพ่ิมชองเผยแพรใหหลากหลาย 

3.อำนวยความสะดวกในการเขาใชงาน 

4.การจัดทำคูมือวิธีการใชชองทางเผยแพรผลงาน 

 

3 การปรับปรุงการ

ทำงาน 

91.35 E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสให

ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีขึ้น 

มากนอยเพียงใด 

1.เปดโอกาสให

ผูรับบริการ ผูมาติดตอ 

หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

เขาไปมีสวนรวมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงาน/การใหบริการ

ของหนวยงาน 

1.การสงเสริมใหบุคคลภายนอก เขามามีสวนรวมใน

การดำเนินงานตามภารกจิของหนวยงาน  

2.การจัดทำชองทางประชาสัมพันธการมีสวนรวมใน

ภารกิจงานตาง  ๆ 

 



องคประกอบท่ี  2.ขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห  OIT 

(1) ประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน และ  (2)  ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีขึ้นสอดคลองกับผลการประเมิน 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัดการประเมิน  

OIT 

ผลการ

ประเมินในป  

2565 

 

หัวขอยอยการประเมิน 

 

ประเด็นท่ีเปน

ขอบกพรองหรือจุดออนท่ี

จะตองแกไขโดยเรงดวน 

ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึน  สอดคลองกับผล

การประเมิน 

หมายเหตุ 

1 การเปดเผยขอมูล 97.50 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

ประจำป รอบ 6  

1.สาเหตุที่ไมไดคะแนน 

เน่ืองจากไมแสดง

ความกาวหนาการ

ดำเนินการแตละโครงการ/

กิจกรรม)  

1.การติดตามความกาวหนาในการดำเนินงานตาม

แผนดำเนินงานประจำปใหมีความครอบคลุมครบ

องคประกอบที่ตองเปดเผย 

 



องคประกอบท่ี  3  การกำหนดแนวทางการผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ  หรือมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใส  ซึ่งสอดคลองตามผล

การวิเคราะหการประเมิน  IIT 

(1)  การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเก่ียวของ  (2)  การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  (3)  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามใหนำไปสูการปฏิบัติและการ

รายงานผล 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัดการ

ประเมิน  IIT 

หัวขอยอยการ

ประเมิน 

 

ประเด็นท่ีเปน

ขอบกพรองหรือ

จุดออนท่ีจะตองแกไข

โดยเรงดวน 

ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดี

ข้ึน  สอดคลองกับผลการ

ประเมิน 

(1)การกำหนด

ผูรับผิดชอบ 

(2)การกำหนดข้ันตอน

หรือวิธีการปฏิบัติ 

(3)การกำหนดแนว

ทางการกำกับติดตามให

นำไปสูการปฏิบัติและ

การรายงานผล 

การกำหนดแนวทาง  

ฯ  หรือมาตรการเพื่อ

ขับเคล่ือน  ฯ 

1 การปฏิบัติหนาที่ I3 บุคลากรใน

หนวยงานของ

ทาน มีพฤติกรรม

ในการปฏิบัตงิาน 

ตามประเด็น

ดังตอไปน้ี อยางไร 

1.การใหความสำคัญกับ

งานมากกวาธุระสวนตัว 

1.การตรวจสอบสมุดลงเวลา

ปฏิบัติราชการ  นำเสนอตอ

ผูบริหารรายสัปดาห 

2.การจัดทำขอตกลงการ

ปฏิบตัริาชการ 

3.การติดตามและประเมินผล

เปนรายบุคคล 

4.การนำเสนอผูบริหาร 

สำนักปลัด 

1.หัวหนา สป. 

2.เจาพนักงานธุรการ 

3.นักทรัพยากร

บุคคล 

1.ตรวจสอบสมุดลงเวลา

ปฏิบัติราชการ  นำเสนอ

ตอผูบริหารทุกสัปดาห 

2.จัดทำขอตกลงการ

ปฏิบตัริาชการ 

3.ติดตามและประเมินผล

เปนรายบุคคล 

4.นำเสนอผูบริหาร 

1.แตงตั้งคณะทำงาน

ติดตามและประเมินผล  

การตรวจสอบสมุดลง

เวลา  การจัดทำขอตกลง

ปฏบิัติราชการ 

4.นำเสนอผูบริหาร 

5.รายงานผลรายไตรมาส 

1.มาตรการตรวจสอบ

การปฏบิัติหนาที่ของ

เจาหนาที่ใหมี

คุณธรรมจริยธรรม

และความโปรงใส 

2 การใชงบประมาณ I9 หนวยงานของ

ทาน ใชจาย

งบประมาณเพื่อ

ประโยชนสวนตัว 

กลุม หรือพวก

พอง มากนอย

เพียงใด 

1.การใชจาย

งบประมาณเพื่อ

ประโยชนสวนตัว กลุม 

หรือพวกพอง  

1.จัดประชุมใหบุคลากรใน

หนวยงานทำแผนการใชจาย

งบประมาณแบบมีสวนรวม 

2.กำกับติดตามใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของแผน  ฯ 

3.สรางการมีสวนรวมในการกำกับ

ติดตามการใชจายงบประมาณให

เปนไปตามวัตถุประสงค มีความ

คุมคา และเกิดผลประโยชนสูงสุด

ตอประชาชน 

สำนักปลัด/กองคลัง/

กองชาง/กอง

การศึกษาฯ 

1.ผอ.ทุกกอง 

2.นักวิเคราะห ฯ 

3.พนักงานทุกคน 

 

 

 

 

1.จัดทำแผนประชุมการ

จัดทำการใชจาย

งบประมาณ 

2.กำกับติดตามการใช

จายงบประมาณ 

3.แตงตั้งคณะทำงาน

ติดตามการใชจาย

งบประมาณ 

 

1.จัดตั้งคณะทำงาน

ติดตามประเมินผล 

2.รายงานผูบริหาร 

3.รายงานผลรายไตรมาส 

1.มาตรการการจัดทำ

งบประมาณโดยการมี

สวนรวม 



ลำดับท่ี ตัวช้ีวัดการ

ประเมิน  IIT 

หัวขอยอยการ

ประเมิน 

 

ประเด็นท่ีเปน

ขอบกพรองหรือ

จุดออนท่ีจะตองแกไข

โดยเรงดวน 

ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดี

ข้ึน  สอดคลองกับผลการ

ประเมิน 

(1)การกำหนด

ผูรับผิดชอบ 

(2)การกำหนดข้ันตอน

หรือวิธีการปฏิบัติ 

(3)การกำหนดแนว

ทางการกำกับติดตามให

นำไปสูการปฏิบัติและ

การรายงานผล 

การกำหนดแนวทาง  

ฯ  หรือมาตรการเพื่อ

ขับเคล่ือน  ฯ 

3 การใชทรัพยสินของ

ทางราชการ 

 

 

 

 

I20 ขั้นตอนการ

ขออนุญาตเพื่อยืม

ทรัพยสินของ

ราชการ ไปใช

ปฏิบัติงานใน

หนวยงานของ

ทาน มีความ

สะดวกมากนอย

เพียงใด 

1.ขั้นตอนการขอ

อนุญาตเพื่อยืม

ทรัพยสินของราชการ 

ไปใชปฏิบัติงานใน

หนวยงาน 

1.การกำหนดขั้นตอนและ

แนวทางในการขอยืม

ทรัพยสินของทางราชการตาม

ประเภทงานดานตางๆ  

2.การจัดทำคูมือมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน พรอมทั้ง

ประชาสัมพันธคูมือใหทราบ 

สำนักปลัด/กองคลัง 

1.หัวหนา สป. 

2.นวก.เกษตร ฯ 

3.เจาพนักงานธุรการ 

4.เจาพนักงานพัสดุ 

5.จนท.

ประชาสัมพันธ 

1.แตงตั้งคณะทำงาน

กำหนดขั้นตอนการขอ

ยืม 

2.แตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทำคูมือมาตรฐาน  ฯ 

3.ประชาสัมพันธคูมือให

ทราบ 

1.แตงตั้งคณะทำงาน

ตรวจสอบการกำหนด

ขั้นตอนการขอยืม

ทรัพยสิน  ตรวจสอบการ

จัดทำคูมือมาตรฐาน  ฯ

และประชาสัมพันธคูมือ 

2.รายงานผูบริหาร 

3.รายงานผลรายไตรมาส 

1.มาตรการกำหนด

ขั้นตอนการขอยืม

ทรัพยสิน 

4 การใชทรัพยสินของ

ทางราชการ 

 

 

 

 

I24 หนวยงานของ

ทาน มีการกำกับ

ดูแลและตรวจสอบ

การใชทรัพยสิน

ของราชการ เพ่ือ

ปองกันไมใหมีการ

นำไปใชประโยชน

สวนตัว กลุม หรือ

พวกพอง มากนอย

เพียงใด 

1.การกำกับดูแลและ

ตรวจสอบการใช

ทรัพยสินของราชการ 

เพ่ือปองกันไมใหมีการ

นำไปใชประโยชน

สวนตัว กลุม หรือพวก

พอง  

1.การกำกับดูแลและตรวจสอบ

การใชทรัพยสินของทางราชการ 

2.การกำหนดแนวทางในการกำกับ 

ดูแล และตรวจสอบการใช

ทรัพยสินของทางราชการ  

3.การจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน

อยางชัดเจน 

4.การแสดงผลการประเมินความ

เส่ียงของการดำเนินงานหรือการ

ปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สำนักปลัด/กองคลัง 

1.หัวหนา สป. 

2.นวก.เกษตร ฯ 

3.เจาพนักงานธุรการ 

4.เจาพนักงานพัสดุ 

5.จนท.

ประชาสัมพันธ 

1.แตงตั้งคณะทำงาน

ตรวจสอบการใชทรัพยสิน

ของทางราชการ 

2.แตงตั้งคณะทำงานการ

กำหนดแนวทางในการกำกับ 

ดูแล และตรวจสอบการใช

ทรัพยสินของทางราชการ  

3.แตงตั้งคณะทำงานการ

จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 

4.แตงตั้งคณะทำงานการ

ประเมินความเส่ียงของการ

ดำเนินงานหรือการปฏิบัติ

หนาที่ที่อาจกอใหเกิดการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.แตงตั้งคณะทำงาน

ตรวจสอบการใชทรัพยสิน

ตรวจสอบการกำหนด

แนวทางในการกำกับ ดูแล 

และตรวจสอบการใช

ทรัพยสินของทางราชการ  

3.ตรวจสอบการจัดทำคูมือ

การปฏิบัติงาน 

4.รายงานผลการประเมิน

ความเส่ียงของการดำเนินงาน

หรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจ

กอใหเกิดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

5.รายงานผลรายไตรมาส 

1.มาตรการกำกับดูแล

และตรวจสอบการใช

ทรัพยสิน 

 



องคประกอบท่ี  3  การกำหนดแนวทางการผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ  หรือมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใส  ซึ่งสอดคลองตามผล

การวิเคราะหการประเมิน  EIT 

(1)  การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเก่ียวของ  (2)  การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  (3)  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามใหนำไปสูการปฏิบัติและการ

รายงานผล 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัดการ

ประเมิน  EIT 

 

หัวขอยอยการประเมิน 

 

ประเด็นท่ีเปน

ขอบกพรองหรือจุดออน

ท่ีจะตองแกไขโดย

เรงดวน 

ประเด็นท่ีจะตองพัฒนา

ใหดีข้ึน  สอดคลองกับ

ผลการประเมิน 

(1)การกำหนด

ผูรับผิดชอบ 

(2)การกำหนดข้ันตอน

หรือวิธีการปฏิบัติ 

(3)การกำหนดแนว

ทางการกำกับติดตาม

ใหนำไปสูการปฏิบัติ

และการรายงานผล 

การกำหนดแนวทาง  

ฯ  หรือมาตรการเพื่อ

ขับเคล่ือน  ฯ 

1 คุณภาพการดำเนินงาน 

 

 

E3 เจาหนาที่ของหนวยงาน

ที่ทานติดตอ มีการปดบัง

หรือบิดเบือนขอมูลเก่ียวกับ

การดำเนินการ/ใหบริการ

แกทาน มากนอยเพียงใด 

1.การปดบังหรือบิดเบือน

ขอมูลเก่ียวกับการดำเนินการ/

ใหบริการของเจาหนาที่ของ

หนวยงาน  

1.การจัดทำคูมือหรือ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

2.การสงเสริมการใหบริการ 

โดยมุงเนนในดานการเปดเผย

หรือการใหขอมูลแกผูมาติดตอ

หรือรับบริการ 

3.การจัดทำคูมือการรับบริการ

ตาง  ๆ 

4.การประชาสัมพันธคูมือการ

รับบริการ 

สำนักปลัด/กองคลัง/

กองชาง/กองการศึกษา 

1.ผอ.ทุกกอง 

2.นักวิเคราะห ฯ 

3.พนักงานทุกคน 

4.จนท.ประชาสัมพันธ 

 

1.แตงตั้งคณะทำงานจัดทำ

คูมือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน  

2.แตงตั้งคณะทำงานสงเสริม

การใหบริการ ดานการ

เปดเผยหรือการใหขอมูลแกผู

มาติดตอหรือรับบริการ 

3.จัดทำคูมือการรับบริการ

ตาง  ๆ 

4.ประชาสัมพันธคูมือการรับ

บริการ 

1.แตงตั้งคณะทำงาน

ติดตามและประเมินผลการ

จัดทำคูมือ  การสงเสริมการ

ใหบริการ  การเปดเผย

ขอมูล  การประชาสัมพันธ 

2.รายงานผลใหผูบริหาร

ทราบ 

3.รายงานผลรายไตรมาส 

1.มาตรการเปดเผยขอมูล

การดำเนินงานและการ

บริการประชาชนใหมีความ

โปรงใส  ตรวจสอบได 

2 ประสิทธิภาพการ

ส่ือสาร 

E7 หนวยงานที่ทานติดตอ 

มีการเผยแพรผลงานหรือ

ขอมูลที่สาธารณชนควร

รับทราบอยางชัดเจน มาก

นอยเพียงใด 

1.การเผยแพรผลงานหรือ

ขอมูลที่สาธารณชนควร

รับทราบ 

1.การเผยแพรขอมูลของ

หนวยงานใหเขาถึงงาย ไม

ซับซอน  

2.การเพ่ิมชองเผยแพรให

หลากหลาย 

3.อำนวยความสะดวกในการ

เขาใชงาน 

4.การจัดทำคูมือวิธีการใช

ชองทางเผยแพรผลงาน 

สำนักปลัด/กองคลัง/

กองชาง/กองการศึกษา 

1.ผอ.ทุกกอง 

2.นักวิเคราะห ฯ 

3.พนักงานทุกคน 

4.จนท.ประชาสัมพันธ 

 

 

1.แตงตั้งคณะทำงานเผยแพร

ขอมูลของหนวยงานใหเขาถึง

งาย ไมซับซอน  

2.เพ่ิมชองเผยแพรให

หลากหลายในทุกส่ือ 

3.อำนวยความสะดวกในการ

เขาใชงาน 

4.จัดทำคูมือวิธีการใช

ชองทางเผยแพรผลงาน 

 

1.แตงตั้งคณะทำงาน

ติดตามประเมินผลการ

เผยแพรขอมูลของ

หนวยงาน  

2.เพ่ิมชองเผยแพรในทุกส่ือ 

3.อำนวยความสะดวกใน

การเขาใชงาน 

4.จัดทำคูมือวิธีการใช

ชองทางเผยแพรผลงาน 

5.รายงานผลรายไตรมาส 

1.มาตรการเผยแพรขอมูล

ของหนวยงานใหมีความ

โปรงใส  ตรวจสอบได 



 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัดการ

ประเมิน  EIT 

 

หัวขอยอยการประเมิน 

 

ประเด็นท่ีเปน

ขอบกพรองหรือจุดออน

ท่ีจะตองแกไขโดย

เรงดวน 

ประเด็นท่ีจะตองพฒันา

ใหดีข้ึน  สอดคลองกับ

ผลการประเมิน 

(1)การกำหนด

ผูรับผิดชอบ 

(2)การกำหนดข้ันตอน

หรือวิธีการปฏิบัติ 

(3)การกำหนดแนว

ทางการกำกับติดตาม

ใหนำไปสูการปฏิบัติ

และการรายงานผล 

การกำหนดแนวทาง  

ฯ  หรือมาตรการเพื่อ

ขับเคล่ือน  ฯ 

3 การปรับปรุงการ

ทำงาน 

E14 หนวยงานที่ทาน

ติดตอ เปดโอกาสให

ผูรับบริการ ผูมาติดตอ 

หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

เขาไปมีสวนรวมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงาน

ไดดีขึ้น มากนอย

เพียงใด 

1.เปดโอกาสให

ผูรับบริการ ผูมาติดตอ 

หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

เขาไปมีสวนรวมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงาน/การใหบริการ

ของหนวยงาน 

1.การสงเสริมให

บุคคลภายนอก เขามามี

สวนรวมในการดำเนนิงาน

ตามภารกิจของหนวยงาน  

2.การจดทำชองทาง

ประชาสัมพันธการมีสวน

รวมในภารกิจงานตาง  ๆ 

สำนักปลัด 

1.ผอ.ทุกกอง 

2.นักวิเคราะห ฯ 

3.เจาพนักงาน

ธุรการ 

4.นักพัฒนาชุมชน 

5.นวก.เกษตรฯ 

6.จนท.

ประชาสัมพันธ 

 

1.แตงตั้งคณะทำงานการ

สงเสริมให

บุคคลภายนอกมีสวน

รวมในภารกิจของ

หนวยงานทุกโครงการ 

2.จัดทำชองทาง

ประชาสัมพันธการมีสวน

รวมในภารกิจงานตาง  ๆ 

3.รายงานผูบริหาร 

1.แตงตั้งคณะทำงาน

กำกับติดตามและ

รายงานผลในทุก

โครงการที่

บุคคลภายนอกมีสวน

รวม 

2.รายงานผลให

ผูบริหารทราบ 

3.รายงานผลรายไตร

มาส 

1.มาตรการสงเสริมให

บุคคลภายนอกมีสวน

รวมในการดำเนินงาน

ตามภารกิจ 

 



องคประกอบท่ี  3  การกำหนดแนวทางการผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ  หรือมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใส  ซึ่งสอดคลองตามผล

การวิเคราะหการประเมิน  OIT 

(1)  การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเก่ียวของ  (2)  การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  (3)  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามใหนำไปสูการปฏิบัติและการ

รายงานผล 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัดการ

ประเมิน  OIT 

 

หัวขอยอยการ

ประเมิน 

 

ประเด็นท่ีเปน

ขอบกพรองหรือจุดออน

ท่ีจะตองแกไขโดย

เรงดวน 

ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึน  

สอดคลองกับผลการประเมิน 

(1)การกำหนด

ผูรับผิดชอบ 

(2)การกำหนด

ข้ันตอนหรือวิธีการ

ปฏิบัติ 

(3)การกำหนดแนว

ทางการกำกับ

ติดตามใหนำไปสู

การปฏิบัติและการ

รายงานผล 

การกำหนด

แนวทาง  ฯ  หรือ

มาตรการเพื่อ

ขับเคล่ือน  ฯ 

1 การปรับปรุงการ

ทำงาน 

O11 รายงานการ

กำกับติดตามการ

ดำเนินงานประจำป 

รอบ 6  

1.สาเหตุที่ไมไดคะแนน 

เน่ืองจากไมแสดง

ความกาวหนาการ

ดำเนินการแตละ

โครงการ/กิจกรรม)  

1.การความกาวหนาในการ

ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

ประจำปใหมีความครอบคลุมครบ

องคประกอบที่ตองเปดเผย 

สำนักปลัด 

1.นักวิเคราะห 

ฯ 

 

1.เพิ่มตารางแสดงผล

การดำเนินงาน

ประจำป  ใหมีความ

ละเอียด  ครอบคลุม

ทุกองคประกอบที่ตอง

เปดเผยตามตัวช้ีวัด 

1.ตรวจสอบเอกสาร

กอนการบันทึกลง

ระบบเว็บไซตและ

ระบบไอทีเอ 

2.รายงานผลการ

ตรวจสอบให

ผูบริหารทราบ 

3.รายงานผลรายไตร

มาส 

1.มาตรการ

ตรวจสอบการ

บันทึกผลการ

ดำเนินงาน  OIT  

ใหมีความโปรงใส 

 

 

 

 

-------------------------------- 


