
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ความเป็นมาของการประเมิน  
ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เสนอการ 
บูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐและดัชนี          
วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันเพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวก
หลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Base)                
เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มี
ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต อันจะน าไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใสน ามาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
          ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

"ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  
มีคะแนนรวม ๗๗.๘๔ อยู่ในระดับ B มีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต มีค่าต  าสุด เท่ากับ 83.59 
ซึ งหน่วยงานต้องมีแผนหรือมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมีคุณภาพ จัดท ามาตรการในการป้องกันปัญหา
การทุจริตของหน่วยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต รวมถึง ให้น า
ข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของท่าน 
ให้ชัดเจน            
 
 
 
 



 
 
 

2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงระบบการท างาน มีค่าต  าสุด เท่ากับ 
73.58 ซึ งหน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop 
service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที   

3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การป้องกันการทุจริต มีค่าต  าสุด เท่ากับ 0 ซึ งในด้าน
การป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปี             
ให้ชัดเจนและเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น 
เป็นกรรมการจดัซื้อจัดจ้าง" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การน าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต มีค่าต  าสุด เท่ากับ 83.59 ซึ งหน่วยงานต้องมีแผนหรือมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมีคุณภาพ 
จัดท ามาตรการในการป้องกันปัญหาการทุจริตของหน่วยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต รวมถึง ให้น าข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้ชัดเจน 
ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 
จากผู้ประเมิน 

ขั้นตอนหรือวิธีการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

การก ากับติดตาม 

๑. ต้องมีแผนหรือมาตรการป้องกัน
การทุจริตอย่างมีคุณภาพ 

๒. จัดท ามาตรการในการป้องกัน
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน       
ให้ชัดเจนและวางแนวทางในการ
สร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการ
ทุจริต 

๓. น าข้อเสนอแนะของบุคลากร 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
มาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงาน 

 

๑. อบต. ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี (พ.ศ. 2562-2564) ซึ งผ่านการตรวจรับรอง
ตั้งแต่ปี 2562 และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
๒. จัดท ามาตรการในการป้องกันปัญหาการทุจริตวาง
แนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต 

๓. น าข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงาน 

ส านักปลัด - รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 



๒. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงระบบการท างาน มีค่าต  าสุด เท่ากับ 73.58 ซึ งหน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น  
การให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที  
ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 
จากผู้ประเมิน 

ขั้นตอนหรือวิธีการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

การก ากับติดตาม 

๑. ต้องมีมาตรการลดขั้นตอน 
ในการให้บริการ เช่น การให้บริการ 
ณ จุดเดียว (one stop service) 
๒. การให้บริการโดยใช้ระบบ IT  
มีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการเสนอแนะการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที  

๑. อบต.ได้มีการลดขั้นตอนการบริการ         
เพื อความสะดวกรวดเร็วในการบริการ  
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จักได้มีมาตรการลดขั้นตอนในการบริการ              
ให้ครอบคลุมทุกกระบวนงานเพื อให้
ประชาชนได้รับความรวดเร็ว สะดวก               
ในการบริการต่อไป 
๒. มีการให้บริการโดยใช้ระบบ IT  
แต่ไม่ครอบคลุมกระบวนงาน เพราะการ
ด าเนินการในกระบวนงานมีจ ากัดไม่อาจ        
ใช้ระบบ IT ได้ และมีช่องทางให้ประชาชน           
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงาน 
ทางช่องทางเวปไซต์ สื อสังคม   
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จะด าเนินการปรับปรุงการให้บริการ
ประชาชน และให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที มากข้ึน 

 
  

ส านักปลัด  
กองคลัง  
กองช่าง  
กองการศึกษาฯ  
กองสวัสดิการสังคม  
กองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม  

- รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

 



3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การป้องกันการทุจริต มีค่าต  าสุด เท่ากับ 0 ซึ งในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั นสัญญา 
ว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตปร ะจ าปี ให้ชัดเจนและเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" 

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 
จากผู้ประเมิน 

ขั้นตอนหรือวิธีการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

การก ากับติดตาม 

๑. ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือ
ค ามั นสัญญาว่าจะปฏิบัติงานด้วย
ความซื อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล 
 
  

๒. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปี
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 

๓. ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริต เช่น  
เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" 
 
 

1. อบต.หนิโคน ได้มีการแสดงเจตจ านง หรือค ามั นสัญญา
ว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไป
ตามหลักธรรมมาภิบาล ตั้งแต ่ส านักงาน ป.ป.ช.  
ได้ก าหนดให้ด าเนินการแล้ว และมีการเผยแพร่ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าส านักงาน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 256๐  

๒. อบต. ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
(พ.ศ. 2562-2564) ซึ งผ่านการตรวจรับรองตั้งแต่ปี 
2562 และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
3. ส าหรับในเรื องของการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" 
นั้น ได้ด าเนินการ ในเรื อง  
3.1 กองคลัง ได้แต่งตั้งประชาชนเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
3.2 กองสวัสดิการสังคม ในการออกแจกเบี้ยผู้พิการ, 
ผู้สูงอายุ ได้ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ร่วมเป็นสักขีพยานการรับเบี้ยทุกครั้ง แต่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดให้มีการโอนเงิน 
เข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน 
 

ส านักปลัด  
 
 
 
 
 

ส านักปลัด  

 
 
ส านักปลัด  
กองคลัง  
กองช่าง  
กองการศึกษาฯ  
กองสวัสดิการสังคม  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 

- รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ  
 
 
 
 
 



 

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 
จากผู้ประเมิน 

ขั้นตอนหรือวิธีการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

การก ากับติดตาม 

 3.๓ กองการศึกษา ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ในสังกัด ได้มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์  
3.๔ กองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม มีการแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ ต่าง ๆ เช่น
คณะกรรมการบริหารจัดการมูลฝอยขยะชุมชน  
จังหวัดสะอาดระดับชุมชน  
3.๕ ส านักปลัด ก่อนด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติเรื อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณแต่ละปี  
จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมประชุม เพื อจัดประชาคม 
เสนอโครงการต่างๆ จากข้อมูลข้างต้น จะพบว่า  
ไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื อง 
ครอบคลุมทุกๆ เพียงแต่ไม่มีการเผยแพร่ให้รับทราบ 
โดยทั วถึง ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จกัได้
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ได้รับทราบต่อไป  
 

 - รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ  

 


