
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐความเป็นมาของการประเมิน  
 
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงานป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การด าเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานป .ป.ช. เข้าด้วยกันเพื่อให้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินท่ีผนวกหลักการประเมินเชิง
ภาพลักษณ ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ ์ (Evidence – Base) เข้าด้วยกันโดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีภาพลักษณ์ท่ีดีข้ึนในอนาคตอันจะน าไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
ระบบและส่งผลดีต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสน ามาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและ
ประเทศชาติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 

คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืดน้อย : 88.12 คะแนนคะแนนสูงสุดรายช้ีวัด 
ระดับผลการประเมิน : A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กราฟแนวโน้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าจืดน้อยมีคะแนนรวม88.12อยู่ในระดับ A 
มีรายละเอียดดังนี ้
 

1. ด้าน IIT มีข้อเสนอแนะดังนี้  
- ด้านการใช้งบประมาณหน่วยงานต้องจัดท าแผนการใช้จ่าย และใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ รวมถึงไม่เอื้อพวกพ้อง ไม่เบิกจ่าย

เท็จ ไม่จัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และต้องไม่จัดท าโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือพวกพ้องในการมาจัดซื้อจัดจ้าง 
ทั้งนี้หน่วยงานควรมีการตรวจสอบภายในอย่างจริงจัง โดยมีระบบให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถร้องเรียนได้  

 
 2. ด้าน EIT มีข้อเสนอแนะดังนี ้
  -ด้านการปรับปรุงระบบการท างานหน่วยงานต้องมีมาตรการลดข้ันตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว(one stop service) การให้บริการ
โดยใช้ระบบ IT รวมถึงจะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะซึ่งหน่วยงานต้องจัดท าการ
เผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทางเช่น Website, Facebook ฯลฯควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตเช่นสายด่วนหรือช่องทางอื่นๆตามความเหมาะสม 

 
3. ด้าน OITมีข้อเสนอแนะดังนี ้
  - ด้านการป้องกันการทุจริต ในด้านการป้องกันการทุจริตผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน พร้อมทั้งจัดท ามาตรการภายในต่างๆ 
เพื่อป้องกันการทุจริตรวมถึงการให้กลุ่มองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น การเป็นกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
 
 
 

 



 

ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณพ .ศ. 2563 

-ด้านการใช้งบประมาณหน่วยงานต้องจัดท าแผนการใช้จ่าย และใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ รวมถึงไม่เอื้อพวกพ้อง ไม่เบิกจ่ายเท็จ ไม่จัดซื้อ
จัดจ้างให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และต้องไม่จัดท าโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือพวกพ้องในการมาจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้หน่วยงานควรมีการ
ตรวจสอบภายในอย่างจริงจัง โดยมีระบบให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถร้องเรียนได้  
 

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 
จากผู้ประเมิน 

ขั นตอนหรือวิธีการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

การก ากับติดตาม 
 

1.จัดท าแผนการใช้จ่าย และใช้จ่าย
งบประมาณให้คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ 

2.หน่วยงานมีการตรวจสอบภายใน
อย่างจริงจังโดยมีระบบให้บุคลากรภายใน
องค์กรสามารถร้องเรียนได้  
 
 
 
 
 

ในความเป็นจริงองค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
จัดท าแผนการใช้จ่าย แต่ไม่ได้เผยแพร่ข้อมูล
ทั้งนี้จะด าเนินกา รปรับปรุงและเผยแพร่ ข้อมูล
ผ่านช่องทางต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ก าห นด
วัตถุประสงค์อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ค า
นิยามของงานตรวจสอบภายใน และมาตรฐาน
และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมี
ระบบให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถ
ร้องเรียนได้ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

-รายงานความก้าวหน้าและสรุปผลณ
สิ้นปีงบประมาณ 
 

 

 



ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2563  

-ด้านการปรับปรุงระบบการท างานหน่วยงานต้องมีมาตรการลดข้ันตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว(one stop service) การให้บริการโดยใช้
ระบบ IT รวมถึงจะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
 

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 
จากผู้ประเมิน 

ขั นตอนหรือวิธีการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

การก ากับติดตาม 
 

1. หน่วยงานต้องมีมาตรการลดข้ันตอนใน
การให้บริการ(one stop service) การ
ให้บริการโดยใช้ระบบ IT เช่น Website, 
Facebook ฯลฯ 
 
2. ควรมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่

ในความเป็นจริงองค์การบริหารส่วนต าบลมี
เว็บไซต,์ เฟสบุ๊ค, ไลน์เพื่อเป็นช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลและให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีม่า
นานแล้วแต่ประชาชนอาจเข้าไม่ถึงและไม่
ทราบช่ือเว็บไซต,์ เฟสบุ๊ค, ไลน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งนี้จะด าเนินการปรับปรุง
และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้
ประชาชนได้รับทราบโดย 
1. ส่งหนังสือถึงผู้น าชุมชนให้เผยแพร่ช่ือ
เว็บไซต,์ เฟชบุ๊ก, ไลน์และเชิญชวนประชาชน
ให้เข้าชมเว็บไซต,์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
กลุ่มเฟชบุ๊ก, ไลน ์
2. จะน าข้อมูลด้านต่างๆเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
, เฟชบุ๊ก, ไลน์ให้ครอบคลุมในทุกๆข้อมูล
ข่าวสารที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
สูงสุดต่อไป 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
 

รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 
ณสิ้นปีงบประมาณ 



ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณพ .ศ. 2563  
-ด้านการป้องกันการทุจริต ในด้านการป้องกันการทุจริตผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และเป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน พร้อมทั้งจัดท ามาตรการภายในต่างๆ เพื่อป้องกันการ
ทุจริตรวมถึงการให้กลุ่มองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น การเป็นกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 
จากผู้ประเมิน 

ขั นตอนหรือวิธีการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

การก ากับติดตาม 
 

1.ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่น
สัญญาว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมมาภิ
บาล 
 
2.จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริต
ประจ าปีให้ชัดเจนเผยแพร่ต่อสาธารณะพร้อมทั้งจ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืดน้อยได้มี
การแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่าจะ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและ
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลตั้งแต่ส านักงาน
ป.ป.ช.ได้ก าหนดให้ด าเนินการแล้วและมีการ
เผยแพร่โดยออกเป็นประกาศประชาสัมพันธ์หน้า
ส านักงาน,จัดท าหนังสือแจ้งผู้น าชุมชน,และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ตั้งแต่งบประมาณพ.ศ. 2562  
2. องค์การบริหารส่วนต าบลได้มอบหมายให้ เจ้า
พนักงานธุรการรับผิดชอบเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
(Integrity and Transparency Assessment) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งผู้รับผิดชอบ
ได้มีการบันทึกข้อความให้รับทราบผลการ
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจ าป ี4 ป ี(พ.ศ. 2561-2564)   

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

-รายงานความก้าวหน้าและสรุปผลณสิ้น
ปีงบประมาณ 
 



 


