
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 

อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

 

 



 

คำนำ 

สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  
ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ
และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทาง  
และเครื่องมือการประเมินตามท่ีสำนักงาน ปปช. กำหนด 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้กำหนดให้นำข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ  
อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นข้อมูลรองรับการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น จึงได้จัดทำรายงานเล่มนี้ เพื่อ เป็นแนว
ทางการดำเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นได้พัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสสอดรับกับการประเมินต่อไป 

 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 

ผู้จัดทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

เร่ือง          หน้า 
 
- คำนำ 

- สารบัญ 

- ความเป็นมาของการประเมิน         1 

- ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    2 
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 

- ข้อเสนอแนะจากการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส     3 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- การวิเคราะห์ผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส    4  
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
สู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)      4 
2. ด้านการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)      5 
3. ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)       6 

- ภาคผนวก           8 
รายละเอียดผลการประเมินแต่ละด้าน       9 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ความเป็นมาของการประเมิน 

 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบ
ประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงาน (Integrity and Transparency Assessment)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐ
และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันเพื่อให้การประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่  
ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Base) 
เข้าด้วยกัน โดยมุ ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที ่โปร่งใสและเป็นธร รมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ ้นในอนาคต อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการต่อต้าน  
การทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้เป็นไปตาม  
หลักคุณธรรมและความโปร่งใสนำมาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป 

สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  
ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ
และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทาง  
และเครื่องมือการประเมินตามท่ีสำนักงาน ปปช. กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)   
ได้ประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562  ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น มีคะแนนรวม 85.99 อยู่ในระดับ A 

  
 

 
 
 
 



 
 
ข้อเสนอแนะจากการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองเดิ่น มีค่าคะแนนเท่ากับ 85.99 คะแนน อยู่ในระดับ A ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือ
นำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการแต่ละด้าน ดังนี้  

1. แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ หน่วยงานต้องจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นำทรัพย์สิน
ของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน  

2. แบบวัดการรับรู ้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การปรับปรุงระบบการทำงาน  
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว  
(One stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจำปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัด 
ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 86.23 คะแนน โดยมีข้อเสนอแนะ คือ หน่วยงานต้องจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นำ
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

ตาราง การวิเคราะห์ผลการประเมินด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะ 

จากการประเมิน 
การกำหนดแนวทาง/มาตรการ 

ไปสู่การปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. หน่วยงานต้องจัดทำข้อตกลงหรือ
ประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบาย
การไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้
เป็นประโยชน์ส่วนตัว 

2. จัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอ
ยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

ประกาศ/มาตรการ 
1. ประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

หนองเดิ่น 
2. มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการ

ให้หรือรับสินบน 
3. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
4. มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือประชาชน 
การปฏิบัติ 
1. จัดทำประกาศ มาตรการ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์/แนวทางในการถือปฏิบัติ 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ 
3. ขอความร่วมมือผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ประกาศ/มาตรการ ผ่านเสียงตามสายและ

ที่ทำการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านให้ประชาชนรับทราบ 
4. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศ/มาตรการ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น  
5. เผยแพร่ประกาศ/มาตรการ/ผลการดำเนินโครงการฯ ผ่านทาง  Website และ

Social Network เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเดิ่น 

1. สำนักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
5. กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
6. กองสวัสดิการสังคม 
7. กองส่งเสริมการเกษตร 



2. ด้านการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) พบว่า ผลคะแนนการปรับปรุง
ระบบการทำงาน มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 84.02 คะแนน โดยมีข้อเสนอแนะ คือ หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (One stop 
service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ตาราง การวิเคราะห์ผลการประเมินด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะ 

จากการประเมิน 
การกำหนดแนวทาง/มาตรการ 

ไปสู่การปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. หน ่วยงานต ้องม ีมาตรการลด
ข ั ้นตอนในการให ้บร ิการ เช ่น การ
ให ้บร ิการ ณ จ ุด เด ียว  (One stop 
service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT 

2. ต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ่

ประกาศ/มาตรการ 
1. ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น (One Stop 

Service) และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
3. โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 

2564  
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

1) โครงการจัดประชาคมเพ่ือนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนา 
2) โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน 

การปฏิบัติ 
1. จัดทำประกาศ มาตรการ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์/แนวทางในการถือปฏิบัติ 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ 
3. ขอความร่วมมือผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ประกาศ/มาตรการ ผ่านเสียงตามสายและ

ที่ทำการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านให้ประชาชนรับทราบ 
4. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศ/มาตรการ/ผลการดำเนินโครงการฯ  

ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น  
5. เผยแพร่ประกาศ/มาตรการ/ผลการดำเนินโครงการฯ ผ่านทาง  Website และ

Social Network เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเดิ่น 

1. สำนักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
5. กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
6. กองสวัสดิการสังคม 
7. กองส่งเสริมการเกษตร 



3. ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) พบว่า ผลคะแนนด้านการเปิดเผยข้อมูล 
มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 74.50 คะแนน โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจำปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในก ารป้องกัน
การทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตาราง การวิเคราะห์ผลการประเมินด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะ 

จากการประเมิน 
การกำหนดแนวทาง/มาตรการ 

ไปสู่การปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือ
คำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

2. จ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิการป้องกัน
แก้ไขการทุจริตประจำปีให้ชัดเจน และ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ 

3. ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วม
ในการป ้องก ันการท ุจร ิต เช ่น เป็น
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศ/มาตรการ 
1. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองเดิ่น 
2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3. ประกาศเจตจำนงซื้อสัตย์สุจริต 
4. โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-

2564  
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ของ อบต. 
1) โครงการมาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
2) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ ่นให้ม ีบทบาทในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
การปฏิบัติ 
1. จัดทำประกาศ มาตรการ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์/แนวทางในการถือปฏิบัติ 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ 
3. ขอความร่วมมือผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ประกาศ/มาตรการ ผ่านเสียงตามสายและ

ที่ทำการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านให้ประชาชนรับทราบ 

1. สำนักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
5. กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
6. กองสวัสดิการสังคม 
7. กองส่งเสริมการเกษตร 



ประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะ 
จากการประเมิน 

การกำหนดแนวทาง/มาตรการ 
ไปสู่การปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศ/มาตรการ/ผลการดำเนินโครงการฯ  
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น  

5. เผยแพร่ประกาศ/มาตรการ/ผลการดำเนินโครงการฯ ผ่านทาง  Website และ
Social Network เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเดิ่น 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดผลการประเมินแต่ละด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 

 
 

 
 

 


































































