
 

 

 
 

รายงานการวิเคราะห์ผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

งานวเิคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด 
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองกุ่ม 
อ าเภอบอ่พลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 

 



ค ำน ำ 
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
andTransparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ 
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของ หน่วยงานได้อย่าง 
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก         
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน 
การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล   
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิเคราะห์ผลการประเมิน
ในครั้งนี้ จะช่วย ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม  อ ำเภอบ่อพลอย  จังหวดักำญจนบรุี 
......................................................... 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 

  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)”ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้
ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการ
พัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 
2. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
Integrity andTransparency Assessment- ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ขององค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity 
andTransparency Assessment- ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกุ่ม  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.49 คะแนน ระดับ
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ B   
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เมื่อพิจาณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดด้านการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.45  
รองลงมา ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 96.65 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนน
ร้อยละ 94.65  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 94.36  ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่         ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.41  ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.93 ตัวชี้วัด
คุณภาพการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่าร้อยละ 90.64 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 89.34 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.97 ตัวชี้วัด         
การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 31.25 
  สรุปได้ว่ำ จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85  จ านวน 9 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 98.45 คือ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ จุดที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนน
ต่ าสุดเพียง 1 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้เท่ากับร้อยละ 31.25 
 
3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่
จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 85) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ( 85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IITและ EIT  คะแนนภาพรวมอยู่ใน
ระดับที่หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้ และควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน คุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
มีผลคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด จ านวน 9 ตัวชี้วัด ดังนี้  
   (1) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.45  เป็นคะแนนจาก
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน           
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึง
การใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ 
ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง 
หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
  (2) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.65  เป็น
คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อการต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่    
โดยยึดมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกั น      
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่าง     
มีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและ
การด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาขนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มี
การเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
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  (3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.65  เป็น
คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้ง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการ
หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 
  (4) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.36  เป็น
คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการับรู้ของผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลายสามารถเข้าถึงสามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน ข้อมูลที่เผยแพร่
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่ง
ค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อสงสัยได้อย่าง
ชัดเจน  
  (5) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้เท่ากับร้อยละ 93.41 เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่
มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้ม     
การด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงาน
ควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อ
ที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
  (6) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.93 เป็น
คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจัง เห็นได้ว่า หน่วยงานมีการด าเนินการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน และมีการด าเนินการสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต
ภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการทุจริต 
  (7) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.64 เป็นคะแนนจาก
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด 
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โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
  (8) ตัวที่วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.34 เป็นคะแนน
จากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย เงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่าง 
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากร
ภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทางฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการตรวจรับพัสดุ นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
  (9) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.97 
เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการ
ของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืม
โดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ    
ในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก หน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงาน 
  3.2 จุดอ่อนที่ต้องพัฒนำ (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 85) องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุ่ม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85)        คือ 
แบบวัด OIT ซึ่งมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป จ านวน 
1 ตัวชี้วัด คือ  

(1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 31.25 เป็น 
คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย
การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการ         
เพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล         
ในประเด็นข้างต้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งด าเนินการปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี้วัด และให้
ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการ
ก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 
4. ข้อเสนอแนะจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 
  4.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Intergity 
and Transparency Assessment : IIT)  จากตัวชี้วัดที่ 1 – ตัวชี้วัดที่ 5 อยู่ในระดับดี และดีมาก บ่งชี้ให้เห็น
ว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดย
บุคลากรส่วนมากมีความเชื่อม่ันและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและ 
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ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดที่ 1 – ตัวชี้วัดที่ 5 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ภาพรวมอยู่ในระดับที่หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้และควรส่งเสริมให้เกิด    
การพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
  4.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Transparency 
Intergity and Transparency Assessment : EIT)  จากตัวชี้วัดที่ 6 –ตัวชี้วัดที่ 8   อยู่ในระดับ ดีมากและดี 
บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตาม
มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้มารับบริการอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่น าผลประโยชน์ของพวกด้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเป็น
เงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้  อย่างไรก็ดีภาพรวมใน 3 ตัวชี้วัดอยู่ในระดับที่
หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้และควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
  4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) จากตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10 อยู่ในระดับ ดี และระดับต่ าสุด  ซึ่งบ่ง
ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต โดยเร่งด่วน มีดังนี้ โดยเฉพาะในประเด็น
เกี่ยวกับ1)การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต และ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ 2) มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต       
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท า
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นกำรประเมินที่ต้องพัฒนำ 
(ประเด็นที่มีคะแนนต่ ำ 0 คะแนน) 

วิธีกำรพัฒนำ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(O17) E-Service 
 
 
 
(O21) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ 
 
 
(O30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
ทุจริต 
 
 
 
 
 

- เพ่ิมช่องทางการบริการแบบ 
E-Service ผ่านทางเว็บไซน์ของ
หน่วยงาน 
 
- ด าเนินการรายงานแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้องตาม
ปีงบประมาณ 
 
- ด าเนินการจัดท าช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริต ซึ่ง
จะต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง
กับแนวปฏิบัติจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตที่ได้ก าหนด
ไว้และจะต้องไม่ใช่ช่องทาง
เดียวกับช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น 



-6- 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นกำรประเมินที่ต้องพัฒนำ 
(ประเด็นที่มีคะแนนต่ ำ 0 คะแนน) 

วิธีกำรพัฒนำ 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต 

(O36)การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
(O37) การด าเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
(O38) การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 
 
 
 
 
 
 
(O42) มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

- ด าเนินการประเมินความเสี่ยง 
ของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน 
 

- แสดงถึงการด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง ในการปฏิบัติหน้าที่ที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน ที่สอดคล้องกับการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

- ด าเนินการหรือจัดกิจกรรมที่
แสดงถึงการด าเนินงานหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
ทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติ
อย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน 
 
- ด าเนินการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ที่มีข้อมูล
รายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นกำรประเมินที่ต้องพัฒนำ 
(ประเด็นที่มีคะแนนต่ ำ 0 คะแนน) 

วิธีกำรพัฒนำ 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต 

(O43) การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

- ด าเนินการตามมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ ที่มีข้อมูล
รายละเอียดการน ามาตรการ
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานข้อ 42 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 
5. มำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น 
 

มำตรกำร ขั้นตอนหรือวิธีกำร ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับติดตำม 
1.ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

-รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

 
ส านักปลัด 

 
 
 
 

รายงานผล
ความก้าวหน้าและ

สรุปผล ณ  
31  มีนาคม 2564 

2.การประเมินความเสี่ยงเพื่อ
การป้องกันการ 

-ด าเนินการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง ในการ
ปฏิบัติหนา้ที่ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต หรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน  

ส านักปลัด 

3. การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

- ด าเนินการหรือจัดกิจกรรม
ที่แสดงถึงการด าเนินงานหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
ทัศนคติ ค่านยิม ในการ
ปฏิบัติอย่างซื่อสตัย์สุจริต
อย่างชัดเจน 
 

ส านักปลัด 
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มำตรกำร ขั้นตอนหรือวิธีกำร ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับติดตำม 

4.ก าหนดมาตรการภายใน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน 

1)ก าหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
2) เผยแพร่มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
บนเว็บไซน์ของหน่วยงาน
ให้บุคคลภายในแล 
ภายนอกหน่วยงานทราบได้
ชัดเจน 

ส านักปลัด  
 
 

รายงานผล
ความก้าวหน้าและ

สรุปผล ณ  
31  มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร ส านักปลัด    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
ที ่  กจ ๗๔๙๐๑/-                วันที่    11  มกราคม  พ.ศ.2564 
เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

  ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน
ป.ป.ช.) ลงวันที่  28  กันยายน 2563 เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Intergrity  and  Transparenncy  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตราการป้องกันการทุจริตและกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity  and  Transparenncy  Assessment : 
ITA)” โดยด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว นั้น 
 

  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขอหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุ่ม รายละเอียดปรากฏตามรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2563 ที่แนบมาด้วยนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                                                               
                 
              (นางสาวอรวรรณ  คงเกตุ) 
                                                                            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
      
                                 (นางสาวอรัญญา  จดจ า) 
                                     หัวหน้าส านักปลัด 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล......................................................................................... ............... 
                                                                  
 

                                                          (นางนารถประภา คงวาสน์) 
                                                                        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล......................................................................................... ............. 
 
 

    (นายธงชัย  อินทร์ประเสริฐ)     
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

 


