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คำนำ  

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผล การประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง เหมาะสม เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวกด้าน การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตรวมท้ังสะท้องถึงความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะท้ังในระดับชาติ และระดับสากล  

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ 
ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าท่ี (2) การใช้งบประมาณ (3) 
การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) 
ประสิทธิภาพการส่ือสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผย ข้อมูล และ (10) การป้องกันการ
ทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็น ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ  หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคล่ือนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ  ประการสำคัญ คือ ได้มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
 
 
 
 
 
 



 
 1. หลักการและเหตุผล  

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ  ตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมิน คุณธรรม  และความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็น  กลยุทธ์ท่ีสำคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560- 2564) ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับ
การประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ  ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม  

 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง โดย
ภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 54.69 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนิน งาน ระดับ E 
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า 
 

 
1. ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.05  
2. ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.42  
3. ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.09 
4. ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.19 
5. ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.79   
6. ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.64 
7. ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.72 
8. ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.42  
9. ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 15.15  
10.ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.00  
สรุปได้ว่า จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 98.65 คือ ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 

ส่วนท่ีจะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
0.00 และตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 15.11 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดท่ี จะต้องพัฒนาไว้
ดังต่อไปนี้  

(1) ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.65 เป็นคะแนนท่ีได้ จากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ ดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลา
ท่ีกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ เป็นผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จัก
กันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็ม ความสามารถและมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ี
รับผิดขอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ีใน  ฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีคุณธรรมนอกจากนี้             
ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ  เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ของ
บุคลากรอื่นในหน่วยงานท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ี และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็น
ความเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ใน อนาคต  

(2) ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.42 เป็นคะแนน จากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ใน  ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและ เผยแพร่อย่างโปร่งใส ไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือคำเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจ รับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญ
กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้ จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  

(3) ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.09 เป็นคะแนนจากการ ประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ี  เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระ  ส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชาหรือทำในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระวนการบริหารงานบุคคลท่ี อาจเกิดการ
แทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

(4) ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.19 เป็นคะแนนท่ีได้จาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น 
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายใน  หน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงานซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ 
หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ท่ีถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับ ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานด้วย 

 
 
 
 
 

 



(5) ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.79 เป็นคะแนนท่ีได้จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ หน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบาย
ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและ จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการ
ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไชปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ท่ี  จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงาน
ลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายใน
หน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึง
การนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและ ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน  

(6) ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.64 เป็นคะแนนท่ีได้จากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การคุณภาพการดำเนินงาน 
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตาฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ี
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน เสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์
ตรงในการถูกเจ้าหน้าท่ีเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย นอกจากนี้ ยัง
ประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ท่ีจะต้องคำนึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

(7) ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.72 เป็นคะแนนท่ีได้จากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่จะต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผล
การดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลท่ีสาธารณชนควร รับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมี
การช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี ประสิทธิภาพ 

(8) ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.42 เป็นคะแนนท่ีได้จากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การปรับปรุงระบบการทำงาน 
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการทำงาน
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน  เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามา มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ท้ังนี้ นอกจากหน่วยงาน จะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
ให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มี ความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 

 



(9) ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 15.11 เป็นคะแนนท่ีได้ จากการประเมิน
การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 
และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การ
บริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงานได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างตันแสดงถึงความโปร่งใสในการ บริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน  

(10) ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.00 เป็น คะแนนท่ีได้จากการ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เพื่อเปิดเผยการ
ดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การ ดำเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารการประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
การให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงานและมี
การกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้  

หน่วยงานต้องมีแผนหรือมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมีคุณภาพ จัดทำมาตรการในการ  ป้องกันปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ ผู้เฝ้าระวังการทุจริต  รวมถึงให้นำ
ข้อเสนอแนะของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของ ท่านให้ชัดเจน  

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
   ประสิทธิภาพการส่ือสาร มีข้อเสนอแนะดังนี้  

หน่วยงานต้องจัดทำการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น Website ,Instagram , 
Facebook ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  

การปอ้งกันการทุจริตมีข้อเสนอแนะดังนี้  
ในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วย 

ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข การทุจริต
ประจำปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมท้ัง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกัน การทุจริต 
เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 

 



5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด  
1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 74.35 ซึ่ง  

การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและ
พร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมท้ังการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก   

2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวช้ีวัดด้าน ประสิทธิภาพการส่ือสาร มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 70.28 ซึ่ง
หน่วยงานต้องจัดทำการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น Website, Facebook ฯลฯ ควรมีช่องทางใน
การแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  

3. ด้าน OITพบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การป้องกันการทุจริต มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 0.00 ซึ่งในด้าน
การป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติ งานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจำปี  ให้ชัดเจน 
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมท้ัง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็น  กรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง"  

ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล มีค่าเท่ากับ 15.11 เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมท้ังข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป และ
การให้บริการผ่านระบบ e-service  โดยตัวช้ีวัดท่ี 9 และตัวช้ีวัดท่ี 10 ต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งท่ี
สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ท้ังนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

 

6. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน
ให้ดีขึ้น  

ประเด็นที่เป็น 

ข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผล
วิเคราะห์ 

ไปสู่การปฏิบัติ 

 

มาตรการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

การกำกับ
ติดตาม 

ด้าน IIT 

1.จัดทำข้อตกลง
หรือ ประกาศให้
บุคลากร ทราบถึง
นโยบายการไม่ นำ
ทรัพย์สินของ 
หน่วยงานไปใช้เป็น 
ประโยชน์ส่วนตัว  

2.จัดทำประกาศข้อ 
ปฏิบัติในการขอยืม 
ทรัพย์สินของทาง 

 

1. จัดทำคู่มือการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ  

2. แจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในรับทราบ  

3. ส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชน
ให้ประชาสัมพันธ์ให้ 
รับทราบโดยท่ัวกัน  

4. เผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้
ทรัพย์สินของทาง ราชการ 

 

1.มาตรการป้องกัน
ความ ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือ 
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และ การให้
หรือรับสินบน  

2.มาตรการป้องกัน
ละเว้น การปฏิบัติ
หน้าท่ีตามคู่มือ 

 

1.สำนักปลัด  

2.กองคลัง 

 

รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล 

ณ ส้ินปี 
งบประมาณ 



ราชการไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน 

ผ่านเว็บไซต์  

5. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หน้าสำนักงาน 

ประชาชน 

ประเด็นที่เป็น 

ข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผล
วิเคราะห์ 

ไปสู่การปฏิบัติ 

 

มาตรการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

การกำกับ
ติดตาม 

ด้าน EIT 

1. หน่วยงานต้อง
จัดทำการเผยแพร่
ข้อมูลในหลากหลาย
ช่องทาง เช่น 
Website, 
Instagram, 
Facebook ฯลฯ  
 

2. ควรมีช่องทางใน
การ แจ้งเบาะแสการ
ทุจริต เช่น สายด่วน 
หรือ ช่องทางอื่น ๆ 
ตามความ เหมาะสม 

 

ในความเป็นจริง อบต.ฯ มี 
เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ เพื่อ
เป็นช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลมา นานแล้ว แต่
ประชาชน อาจเข้าไม่ถึง 
และไม่ทราบ ช่ือ เว็บไซต์, 
เฟชบุ๊ก, ไลน์ ของอบต.ฯ  

ท้ังนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 
2564 อบต.ฯ จะ
ดำเนินการ ปรับปรุง และ
เผยแพร่ ข้อมูลผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ โดย  
 

1. ส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชน 
ให้เผยแพร่ช่ือ เว็บไซต์, 
เฟชบุ๊ก, ไลน์ และเชิญชวน
ประชาชนให้ เข้าชม 
เว็บไซต์, เข้าร่วมเป็น
สมาชิกของกลุ่ม เฟชบุ๊ก, 
ไลน์ของ อบต. 
 

2. ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็น
ปัจจุบัน  
 

3. จะนำข้อมูลด้านต่าง ๆ 

 

1.มาตรการในการ
จัดการ เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต  
 

2.มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล ต่อ
สาธารณะ 

 

1.สำนักปลัด  

2.กองคลัง  

3.กองช่าง 

4.กองสวัสดิการ
สังคม  

 

 



เผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์, 
เฟชบุ๊ก, ไลน์ ให้ครอบคลุม
ในทุก ๆ ข้อมูล ข่าวสาร ท่ี
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างสูงสุด ต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นที่เป็น 

ข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผล
วิเคราะห์ 

ไปสู่การปฏิบัติ 

 

มาตรการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

การกำกับ
ติดตาม 

ด้าน OIT 

1.ผู้บริหารควรแสดง 
เจตจำนงหรือคำมั่น 
สัญญาว่าจะ
ปฏิบัติงาน ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไป
ตาม หลักธรรม 

มาภิบาล 

 

1. อบต.ฯ ได้มีการแสดง
เจตจำนง หรือคำมั่น 
สัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นไปตาม หลักธรร
มาภิบาล ต้ังแต่สำนักงาน 
ป.ป.ช. ได้ กำหนดให้
ดำเนินการแล้ว และมีการ
เผยแพร่โดย ออกเป็น
ประกาศ ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้า 
สำนักงาน, จัดทำหนังสือ
แจ้งผู้นำชุมชน, และ 
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
อบต.ฯ พร้อมท้ังมีการ 
ประกาศเจตจำนง หรือ
คำมั่นสัญญาว่า จะ
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิ

 

1.มาตรการในการ
ส่งเสริม ความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง  
 

2.มาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการ 
ดำเนินการ 

 

1.สำนักปลัด 

 2.กองคลัง  

3.กองช่าง 

4.กองสวัสดิการ
สังคม  

 

 



บาล และได้เผยแพร่แล้ว
เช่นกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นที่เป็น 

ข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผล
วิเคราะห์ 

ไปสู่การปฏิบัติ 

 

มาตรการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

การกำกับ
ติดตาม 

2.จัดทำแผนปฏิบัติ
การ ป้องกันแก้ไข
การทุจริต ประจำปี
ให้ชัดเจน เผยแพร่
ต่อสาธารณะ 

2. อบต.ฯ ได้มอบหมายให้
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  รับผิดชอบเรื่องการ
ประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน (Integrity and 
Transparency 
Assessment) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบได้มีการบันทึก
ข้อความให้รับทราบผลการ
ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
ประจำปี4 ปี (พ.ศ. 2561 
-2564) ซึ่งผ่านการตรวจ
รับรอง ต้ังแต่ปี 2561 
และในปี งบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีการ ปรับปรุง ใน

 1.สำนักปลัด  

2.กองคลัง  

3.กองช่าง  

 

 



ระบบ e -plannacc มา
อยา่งต่อเนื่อง ล่าสุด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ได้มีการปรับปรุง อีกครั้ง 
เพื่อรองรับการตรวจ
ประเมิน และได้ รายงานใน
ระบบ e -plannacc ให้
ชัดเจน เป็นที ่เรียบร้อย
แล้ว พร้อมท้ังเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของ เทศบาลฯ 
เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นที่เป็น 

ข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผล
วิเคราะห์ 

ไปสู่การปฏิบัติ 

 

มาตรการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

การกำกับ
ติดตาม 

3.กลุ่มองค์กรชุมชน 
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต 
เช่น เป็น กรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง" 

3. สำหรับในเรื่องของการ
ให้ประชาชนเข้ามามี ส่วน
ร่วมในการป้องกันการ
ทุจริต เช่น เป็น กรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง" นั้น อบต.ฯ 
ได้ ดำเนินการมาโดยตลอด 
ในเรื่อง  

3.1 กองคลัง ได้แต่งต้ัง
ประชาชนเป็น 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

3.2 สำนักปลัด  งาน
สวัสดิการสังคม ในการออก
แจกเบ้ีย ผู้มีความพิการ, 

   



ผู้สูงอายุ ทาง ได้ให้กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นสักขี
พยาน การรับเบี้ยทุกครั้ง 
แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 กรมบัญชีกลาง ได้
กำหนดให้มีการโอนเงินเข้า
บัญช ีและเลือกท่ีจะรับ
แบบเดิมได้ แต่ส่วนใหญ่
เลือกท่ีจะ ให้โอนเข้าบัญชี 
ดังนั้น มีจำนวนส่วนน้อยท่ี
ยังเลือก จะรับเป็นเงินสด 
อบต.ฯ จึงให้มารับได้ท่ี 
อบต.ฯ แทนการออกพื้นท่ี
แบบเดิม ๆ  

3.3 สำนักปลัด  งาน
การศึกษา ในส่วนของศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็ก ในสังกัด
อบต.ฯ ได้มีการแต่งต้ัง 
บุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

 
 

ประเด็นที่เป็น 

ข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผล
วิเคราะห์ 

ไปสู่การปฏิบัติ 

 

มาตรการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

การกำกับ
ติดตาม 

 3.3  สำนักปลัดก่อน
ดำเนินการจัดทำ ข้อบัญญัติ 
เรื่องงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ แต่ละ
ปี จะเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้า ร่วมประชุม
เพื่อจัดประชาคม เสนอ
โครงการต่าง ๆ จากข้อมูล

   



ข้างต้น จะพบว่า อบต.ฯ 
เปิด โอกาสให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเนื่อง ครอบคลุมทุก ๆ 
งานของอบต.ฯ เพียงแต่ไม่
มีการเผยแพร่ให้รับทราบ
โดยท่ัวถึง ดังนั้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
อบต.ฯ จะดำเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลการมีส่วน
ร่วมของ ประชาชนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ให้ได้
รับทราบต่อไป 

 
 


