
 
 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
---------------------------------------------------------



 
 

คำนำ 

 
  ตามท่ี สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต  ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
และเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีเทศบาลตำบลอุดมธรรม จึงจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 –2564) 
ของเทศบาลตำบลอุดมธรรม เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่าน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตอย่างแท้จริง นั้น 

 
  เมื่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศแล้ว เทศบาตำบลโนนดินแดง ในฐานะหน่วยงานผู้รับการประเมิน จึงควรมีการ 
นำผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางท่ีดีขึ้น สอดรับกับการ
ประเมินต่อไป 

 

         
        เทศบาลตำบลโนนดินแดง 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ   1 
ความเป็นมาของการประเมิน 
ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี    1 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ด้าน IIT              3 
2. ด้าน EIT              4 
3. ด้าน OIT              5 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

 

ความเป็นมาของการประเมิน 

  กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช. ) ในการพัฒนาระบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณา
การเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน ( Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐและดัชนีวัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันเพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิง
ภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Base) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการ
บริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต อันจะนำไปสู่
การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสนำมาซึ่งประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนและประเทศชาติต่อไป 

ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง มีคะแนนรวม 
78.14 อยู่ในระดับ B มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินของราชการ  มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 
68.80 ซึ่งหน่วยงานต้องจัดทำแผนงานการสร้างฐานความคิด การแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม 
 2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน คุณภาพการดำเนินงาน มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 89.99 
ซึ่งหน่วยงานต้องปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ  เพ่ือยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน
และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3. ด้าน OITพบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การเปิดเผยข้อมูล มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 61.48 
ซึ่งในด้านการเปิดเผยข้อมูล ยังไม่มีการประเมินและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
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การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินของราชการ  มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 68.80 ซึ่งหน่วยงานต้องจัดทำแผนงานการสร้างฐานความคิด การ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม  
 

ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ประเด็นที่เป็น 

ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 
จากการประเมิน 

 

 
 
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 

 
 

มาตรการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
 

ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 
1. บุคคลนำทรัพย์สินของ
ราชการไปใชเ้ป็นของส่วนตวั
โดยไม่ไดข้ออนญุาต อีกทัง้

บคุลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบ
หรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอ
ยืมทรัพย์สินของ อปท. 
 

1. การสร้างฐานความคิดการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม   

1. เสริมสร้างฐานความคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบการจัดอบรม / 
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  
2. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
 

 

1. สำนักปลัด 
2.กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
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ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน คุณภาพการดำเนินงาน มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 89.99 
ซึ่งหน่วยงานต้องปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ  เพ่ือยกระดับคุณภาพการดำเนินงานและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ประเด็นที่เป็น 

ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 
จากการประเมิน 

 

 
 
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 

 
 

มาตรการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
 

ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 
1. ควรจะต้องปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
ดำเนินงานและพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์การ
ดำเนินงานเป็นระยะต่อไป 

1. เทศบาลฯ ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การดำเนินงาน เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน แล้ว
รวบรวมเสนอผู้บริหารพิจารณาดำเนินการ
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด
ต่อไป 
 

1.ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน 

2.ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

 

1. สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4. กอง
สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
5.กองการศึกษาฯ 
6.กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
7.กองสวัสดิการ 
สังคม 
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ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การเปิดเผยข้อมูล มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 61.48 
ซึ่งในด้านการเปิดเผยข้อมูล ยังไม่มีการประเมินและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 
ประเด็นที่เป็น 

ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 
จากการประเมิน 

 

 
 
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 
 

 
 

มาตรการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
 

ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 
1.ผู้บริหารควรแสดง 
เจตจำนงหรือคำมั่น 
สัญญาว่า จะปฏิบัติงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตาม 
หลักธรรมมาภิบาล 
 

1. เทศบาลฯ ได้มีการแสดงเจตจำนง หรือคำมั่น 
สัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตั้งแต่ 
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้ดำเนินการแล้ว 
และมีการเผยแพร่โดยออกเป็นประกาศ ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงาน, จัดทำหนังสือแจ้ง
ผู้นำชุมชน, และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล
ฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 และปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 นายกเทศมนตรี ได้หมด
วาระ เทศบาลฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทน พร้อมทั้งมีการประกาศเจตจำนง หรือคำมั่น
สัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ 
ได้เผยแพร่แล้วเช่นกัน 

1.มาตรการในการส่งเสริม 
ความโปร่งใสในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 
2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ 
ดำเนินการ 
 

 

1. สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
5.กองการศึกษาฯ 
6.กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
7.กองสวัสดิการ 
สังคม 
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ประเด็นที่เป็น 

ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 
จากการประเมิน 

 

 
 
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 
 

 
 

มาตรการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
 

ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 
2.จัดทำแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันแก้ไขการทุจริต 
ประจำปีให้ชัดเจน 
เผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 

2. เทศบาลฯ ได้มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ รับผิดชอบเรื่องการประเมิน
คุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity 
andTransparency Assessment) ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้รับผิดชอบได้มีการ
บันทึกข้อความให้รับทราบผลการดำเนินการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ซึง่ผ่านการตรวจ
รับรองตั้งแต่ปี 2561 และในปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีการ ปรับปรุง ในระบบ  e-
plannacc มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ได้มีการปรับปรุงอีกครั้ง เพื่อรองรับ
การตรวจประเมิน และได้รายงานในระบบ  e-
plannacc ให้ชัดเจน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อม
ทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลฯ เรียบร้อย
แล้ว 
 

 1. สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4..กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
5.กองการศึกษาฯ 
6.กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
7.กองสวัสดิการ 
สังคม 
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ประเด็นที่เป็น 

ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 
จากการประเมิน 

 

 
 
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 
 

 
 

มาตรการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
 

ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 
3.กลุ่มองค์กรชุมชน 
มีส่วนร่วมในการป้องกัน 
การทุจริต เช่น เป็น 
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" 
 

3. สำหรับในเรื่องของการให้ประชาชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็น 
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" นั้น เทศบาลฯ ได้ 
ดำเนินการมาโดยตลอด ในเรื่อง 
3.1 กองคลัง ได้แต่งตั้งประชาชนเป็น 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
3.2 กองสวัสดิการสังคม ในการออกแจกเบี้ย 
ผู้มีความพิการ, ผู้สูงอายุ ทาง ได้ให้กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ร่วมเป็น
สักขีพยาน การรับเบี้ยทุกครั้ง  
3.2 กองการศึกษา ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็ก ในสังกัดเทศบาลฯ ได้มีการแต่งตั้ง 
บุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

  
 

  

 


