
 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิการของหน่วยงานภาครัฐ 

ความเป็นมาของการประเมิน 
 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันเพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน 
ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ 
(Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Base) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงาน
ที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีภาพลักษณ์ท่ีดีขึ้นในอนาคต อันจะน าไปสู่การสร้าง
ความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสน ามาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและ
ประเทศชาติต่อไป 
 
ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
      
 



 

 

 
 

 
 
  ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ า
เอน มีค่าคะแนนเท่ากับ 82.81 คะแนน อยู่ในระดับ B มีรายละเอียดดังนี้  
  1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ หน่วยงานต้องมีแผนหรือมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมีคุณภาพจัดท ามาตรการในการป้องกันปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงให้น า
ข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้ชัดเจน 
  2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การปรับปรุงระบบการท างาน มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว(one stop 
service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่  
  3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การเปิดเผยข้อมูล มีขอ้เสนอแนะดังนี้ 
หน่วยงานต้องจัดท าเว็บไซต์องค์กร โดยต้องน าข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร แผน
ด าเนินงาน งบประมาณ บุคลากรโครงการและกิจกรรมจะต้องมีการตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทัน 



 

 

การน าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การแก้ไขปัญหาการทุจริตมีค่าต่ าสุด เท่ากับ 66.21 ซึ่งในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดง
เจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปี
ให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" 
 

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
จากผู้ประเมิน 

ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขการทุจริตประจ าปีให้
ชัดเจนเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 
 
 
 
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขการทุจริตประจ าปีให้
ชัดเจนเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

1. อบต.ตะคร้ าเอน ได้มอบหมายให้นางสาวปิยวรรณ  มณีกาญจน์ ต าแหน่ง 
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ รับผิดชอบเรื่องการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งผู้รับผิดชอบได้มีการบันทึก
ข้อความให้รับทราบผลการด าเนินการ   จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 4 ปี (พ.ศ. 2561 -  2564) ซึ่งผ่านการตรวจรับรองตั้งแต่ปี 2561 
 
     และในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการปรับปรุง ในระบบ e-plannacc 
มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการปรับปรุงอีกครั้ง เพ่ือ
รองรับการตรวจประเมิน และได้รายงานใน      ระบบ e-plannacc ให้ชัดเจน 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของอบต. เรียบร้อยแล้ว 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
งานตรวจสอบภายใน 
  
 

- รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

2. กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริต เช่น 
เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

  2. ส าหรับในเรื่องของการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน การ
ทุจริต  เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น อบต.ควรด าเนินการ ในเรื่อง 
       2.1 กองคลัง ได้แต่งตั้งประชาชนเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
       2.2 กองการศึกษา ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดอบต. ได้มีการ
แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ 
 

  



 

 

 
ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

จากผู้ประเมิน 
ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

2. กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริต เช่น 
เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

       2.3  ส านักปลัด ในการด าเนินการจัดท าเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ แต่ละปี จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมประชุม
เพ่ือจัดประชาคม เสนอโครงการต่าง ๆ จากข้อมูลข้างต้น จะพบว่า อบต.เปิด
โอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุก ๆ งานของ
อบต. เพียงแต่ไม่มีการเผยแพร่ให้รับทราบโดยทั่วถึง ดังนั้น ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 อบต.จะด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ให้ได้รับทราบต่อไป 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
งานตรวจสอบภายใน 
  
 

- รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงการท างาน มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 84.19  ควรมีช่องทางในการให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น สาย
ด่วน การให้บริการ ณ จุดเดียว(one stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
หรือช่องทางอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
จากผู้ประเมิน 

ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

1. ควรมีช่องทางในการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น สาย
ด่วน การให้บริการ ณ จุดเดียว
(one stop service) การ
ให้บริการโดยใช้ระบบ IT มาก
ยิ่งขึ้น 

       อบต. มี เว็บไซต์ เป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและการให้บริการในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อลดเวลาในการติดต่อราชการ  ซ่ึงประชาชน อาจเข้าไม่ถึง  ดังนั้น ใน
ปีงบประมาณ 2563  จึงควรมีการพัฒนาการให้บริการโดยใช้ระบบ IT มาก
ยิ่งขึ้น  โดย 
             1. ปรับปรุงเว็บไซค์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
             2. ศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการ ณ จุดเดียว 
             3. พัฒนาการให้บริการการยื่นค าร้องเอกสารผ่านระบบออนไลน์ให้
เพ่ิมมากข้ึน 
 
         
 
  

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
งานตรวจสอบภายใน 
  
 

- รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

 
 
 
 



 

 

ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การเปิดเผยข้อมูล มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 79.50 ซึ่งในด้านการเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานต้องจัดท าเว็บไซต์
องค์กร โดยต้องน าข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร แผนด าเนินงาน งบประมาณ บุคลากรโครงการและกิจกรรมจะต้องมีการตรวจสอบและต่ออายุ
เว็บไซต์ให้ทัน 
 

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
จากผู้ประเมิน 

ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

1. หน่วยงานต้องจัดท าการ
เผยแพร่ข้อมูลใหห้ลากหลาย
ช่องทาง เช่น Website, 
Instagram, Facebook ฯลฯ  
เพ่ิมมากข้ึน 
 

       ในความเป็นจริง อบต. มี เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ เพ่ือเป็นช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลมานานแล้ว แต่ประชาชน อาจเข้าไม่ถึง และไม่ทราบชื่อ เว็บไซต์, 
เฟชบุ๊ก, ไลน์ ของอบต 
        ทัง้นี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต. จะด าเนินการ ปรับปรุง และ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ โดย 
           1. ส่งหนังสือถึงผู้น าชุมชน ให้เผยแพร่ชื่อเว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ และ
เชิญชวนประชาชนให้เข้าชม เว็บไซต์, เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มเฟชบุ๊ก, ไลน์ 
ของอบต. 
            2. ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน 
            3. จะน าข้อมูลด้านต่าง ๆ เผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ ให้
ครอบคลุมในทุก ๆ ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
งานตรวจสอบภายใน 
  
 

- รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

 


