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คํานํา  

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and  
Transparency  Assessment-ITA)  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงาน ภาครัฐ
กลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนําขอมูล ผลการประเมิน  
รวมท้ังขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหนวยงาน ไดอยางเหมาะสม  เพ่ือ
แสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  รวมท้ังสะทอนถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good  Governance)ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณะท้ังในระดับชาติและ ระดับสากล  

    รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
ภาครัฐ ฉบับนี้  ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด  ไดแก (1) การปฏิบัติหนาท่ี   (2)การใช
งบประมาณ  (3) การใชอํานาจ  (4) การใชทรัพยสินของราชการ  (5) การแกไขปญหาการทุจริต    
(6) คุณภาพการด าเนินงาน (7)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (8)  การปรับปรุงระบบการท างาน  (9)  การเปดเผย 
ขอมูล  และ (10)  การปองกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal)  การ
รับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูล ท่ีเปน
ปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน (Open  Data)ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงาน ของ
หนวยงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  หวังเปนอยางยิ่งวา  ผลการประเมินครั้งนี้  
จะชวยสนับสนุน  สงเสริม  และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ได
อยางมีประสิทธิภาพ  ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล  และ 
ประการสำคัญ  คือ  ไดมีบทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ  ซ่ึงจะสามารถสะทอน 
ภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงานภาครัฐ  และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption   
Perception  Index:CPI) ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนตอไป  
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1. หลักการและเหตุผล      
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา 

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต  และเปนกลไกในการสรางความตระหนัก ให
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม  โดยใชชื่อวา “การประเมิน  คุณธรรมและความ 
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA)”   ปจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธ ท่ีสําคัญ
ของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564)   ซ่ึงถือเปนการ
ยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน “มาตรการ
ปองกันการทุจริตเชิงรุก”  ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดําเนินงาน  โดยมุงหวังใหหนวยงาน ภาครัฐท่ีเขา
รับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงาน ในดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม  
  

2.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ  อําเภอ
รามัน จังหวัดยะลา      

โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 63.01 คะแนน  ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและ ความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน  ระดับ D   

 

 

    สรุปไดวา  จ ุดแข็งท่ีหนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ  85.47  คือ  ตัวชี้วัดท่ี 1   การปฏิบัติ

หนาท่ี สวนท่ีจะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ําสุด  คือ  ตัวชี้วัดท่ี 10  การเปดเผยขอมูล  ไดเทากับรอยละ  43.54 
  

3. การวิเคราะหขอมูล  

                    จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจาํแนกตามดัชนีขององคการบริหารสวนตําบล
กาลอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดท่ีแสดงให เห็นถึงจุดแข็ง  และจุด
ท่ีจะตองพัฒนาไวดังตอไปนี้  



    3.1  จุดแข็ง  (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ  70)  จํานวน  5  ตัวช้ีวัด  คือ  
 

ตัวชี้วัดท่ี 1  การปฏิบัติหนาท่ี  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  85.34  เปนคะแนน จากการ 

ประเมินการรับรูของบคุลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเอง   ในประเด็น

ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปรงใส  ปฏิบัติงานหรือดําเนินการ ตามข้ันตอน

และระยะเวลาท่ีกําหนดไว  สะทอนใหเห็นวา  หนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานท่ีเปนไปตาม หลักการความ

โปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  แตอยางไรก็ดี  หนวยงานควรใหความสําคัญมากข้ึน ในเรื่องการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในการใหบริการแกผูมาติดตอท่ัวไปกับผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนสวนตัว อยางเทาเทียมกัน 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชอํานาจ  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  76.91  เปนคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็น ท่ี
เก่ียวของกับการมอบหมายงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชน ตาง ๆ 
ซ่ึงจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ  เห็นไดวา  บุคลากรภายในหนวยงานมีความเชื่อม่ัน ตอการใช
อํานาจของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน  

ตัวชี้วัดท่ี  3  การใชงบประมาณ  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  76.91  เปนคะแนน จากการ 
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน  ในประเด็น ท่ีเก่ียวของกับ
การใชจายเงินงบประมาณ  นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพร อยางโปรงใสไป
จนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา  เปนไปตามวัตถุประสงคและ ไมเอ้ือประโยชนแก
ตนเองหรือพวกพอง  การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตาง ๆ เชน  คาวัสดุอุปกรณ  หรือคาเดินทาง  ฯลฯ  
ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย  เห็นไดวา  หนวยงาน ควรใหความสําคัญ  กับการเปด
โอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ หนวยงานตนเองได  

ตัวชี้วัดท่ี 4 คุณภาพการดําเนินงาน  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  71.83   
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพ 
การดําเนินงาน  ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  ข้ันตอน  และ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด   เห็นไดวา  ประชาชน  หรือผูรับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพ การ
ดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน  ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว  มีการใหขอมูลท่ีชัดเจน แก
ผูรับบริการ  ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ  และไมพบวาไมมี การเรียกรับสินบน    
แตท้ังนี้  ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีข้ึน  ซ่ึงควรเผยแพร ผลงานหรือขอมูล
สาธารณะอยางชัดเจน  เขาถึงงาย  ไมซับซอน  อีกท้ังควรมีชองทางท่ีหลากหลาย  การบริการ ใหเกิดความโปรงใส  
ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการทํางานใหดียิ่งข้ึน  และเปดโอกาสใหผูรับบริการ  หรือ ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามี
สวนรวมในการปรับปรุงการดําเนินการ   

ตัวชี้วัดท่ี  5 การแกไขปญหาการทุจริต  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  71.41  เปนคะแนน  
จากการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน  เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน 
ใหสาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต  ไดแก  เจตจํานงสุจริตของ 
ผูบริการ  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต  การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร  และแผนปฏิบัติการ 
ปองกันการทุจริต  และ (2)  มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต  ไดแก  มาตรการภายในเพ่ือสงเสริม ความ
โปรงใสและปองกัน  การทุจริต  ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของหนวยงาน ท่ีจะ
ปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได  
 
 
 

3.2 จุดท่ีตองพัฒนา  (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนต่ํากวารอยละ 70 )  จํานวน  5  ตัวช้ีวัด  คือ 
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ตัวชี้วัดท่ี  6  การใชทรัพยสินของทางราชการ  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  69.96  เปนคะแนน 
จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ  ในประเด็น ท่ีเก่ียวของ
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือนําไปใหผูอ่ืน  
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ  ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงาน  และการยืมโดย
บุคคลภายนอกหนวยงาน  ซ่ึงหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและ สะดวก เห็นไดวา  
หนวยงานควรจะมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากร
ภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ  รวมถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและ ตรวจสอบการใชทรัพยสินของ
ราชการของหนวยงานดวย  

ตัวชี้วัดท่ี  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  67.98   เปนคะแนน 
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน ตอประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชน  เห็นไดวา
หนวยงานใหความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลท่ีสาธารณชน ท่ีควร
รับทราบ  รวมท้ังการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวนเสีย  สามารถ แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน  การใชบริการ  นอกจากนี้หนวยงานควรสรางการรับรูเก่ียวกับ การจัดใหมีชองทาง
ใหผูมาติดตอราชการสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย  ซ่ึงจะ สะทอนถึงการสื่อสารกับ
ผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัดท่ี  8  การปรับปรุงการทํางาน  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  66.80   เปนคะแนน 
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอหรือ  ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอ การปรับปรุงระบบ
การทํางาน  ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน  ท้ังการปฏิบัติงานของ เจาหนาท่ีและ
กระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน  รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน    ซ่ึงหนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือ ผูมาติดตอเขามามีสวน
รวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย  

ตัวชี้วัดท่ี  9  การปองกันการทุจริต  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  55.36   เปนคะแนน 

จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปองกันการทุจริต ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการ

มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการ

ทุจริต มาตรการปองกันการรบสินบน  มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน

สวนรวม มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ การแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ใหความสําคัญของผูบริหาร

สูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง  โดยหนวยงาน มีการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต  เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตอยาง เปนรูปธรรม   

ตัวชี้วัดท่ี  10  การเปดเผยขอมูล  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 43.54  เปนคะแนน จากการ 
เผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน  เพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงาน ใหสาธารณชน
ทราบ  ใน 5  ประเด็น  คือ  (1)  ขอมูลพ้ืนฐาน  ไดแก  ขอมูลพ้ืนฐาน  ขาวประชาสัมพันธ  และ การปฏิสัมพันธ
ขอมูล  (2)  การบริหารงาน  ไดแก  แผนดําเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และการใหบริการ   (3)  การบริหารเงิน
งบประมาณ  ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป  และการจัดซ้ือจัดจางหรือ การจัดหาพัสดุ  (4)  การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ไดแก  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   การดเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ (5)  การสงเสริมความ
โปรงใสในหนวยงาน  ไดแก  การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  และการเปดโอกาส ใหเกิดการมีสวนรวม  ซ่ึงการ
เผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและ การดําเนินงานของหนวยงาน  
 



 

 

 

       บันทึกขอความ  

สวนราชการ   สํานักปลัด  องคการบริหารสวนกาลอ    โทร. 0-73729972 

 ท่ี    ยล 75301/-                วันท่ี  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖2  

เรื่อง   รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ 2562 

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

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอ      

ตามสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(สํานักงาน ป.ป.ช.) ได 
พัฒนา เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต  และเปนกลไกในการสรางความตระหนัก 
ใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม  โดยใชชื่อวา “การประเมิน  คุณธรรมและความ 
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA)”   ปจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธ ท่ีสําคัญ
ของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564)   ซ่ึงถือเปนการ
ยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน “มาตรการ
ปองกันการทุจริตเชิงรุก”  ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดําเนินงาน  โดยมุงหวังใหหนวยงาน ภาครัฐท่ีเขา
รับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงาน ในดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม  
    สํานักงานปลัด จึงขอรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ประจําป

งบประมาณ 2562  ตามรายละเอียดแนบทายนี้  
      

จึงขอรายงานเพ่ือโปรดทราบ  
  

  

(นางสาวนาปเสาะ ละสุสามา  

        หวัหนาสํานักปลัด อบต.กาลอ      

                       ผูรายงาน  
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