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องคการบริหารสวนตําบลไหลทุง 
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 



 
คํานํา 

 
           ตามท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. ไดดําเนินโครงการสงเสริมทองถ่ินปลอดทุจริต ประจําป พ.ศ.2560

วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และเพ่ือใหเปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ท่ีกําหนดใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และ แผนปฏิบัติราชการประจําป องคการ
บริหารสวนตําบลไหลทุง จึงจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการ
ของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลไหลทุง เพ่ือกําหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนดานการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรม
อยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตอยางแทจริง นั้น 
                     เม่ือผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศแลว องคการบริหารสวนตําบลไหลทุง ในฐานะหนวยงานผูรับการประเมิน จึงควรมี
การนําผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งท่ีควรไดรับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางท่ีดีข้ึน สอดรับกับการ
ประเมินตอไป 
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รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ  

 

ความเปนมาของการประเมิน 
  กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยทางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) หนวยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
ของสํานักงาน ป.ป.ช. เขาดวยกันเพ่ือใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน และเปนการสรางเครื่องมือการประเมินท่ีผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception Base) และ
หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Base) เขาดวยกัน โดยมุงหวังใหเกิดการบริหารงานท่ีโปรงใสและเปนธรรมใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีภาพลักษณท่ีดีข้ึนในอนาคต อันจะนําไปสูการสรางความรวมมือและการสราง
เครือขายในการตอตานการทุจริตอยางเปนระบบ และสงผลดีตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
เปนไปตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสนํามาซ่ึงประโยชนสุขตอประชาชนและประเทศชาติตอไป 
 

ผลการประเมินคณุธรรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนวยงาน : อบต.ไหลทุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  ขององคการบริหารสวนตําบลไหลทุง มีคะแนนรวม 89.67 
อยูในระดับ A มีรายละเอียดดังนี้  

1. ดาน IIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การใชทรัพยสินของราชการ มีคาตํ่าสุด เทากับ 98.26 ซ่ึง
หนวยงานตองมีแผนหรือมาตรการการใชทรัพยสินของราชการอยางมีคุณภาพ จัดทํามาตรการในการปองกันปญหา
การทุจริตของหนวยงานใหชัดเจนและวางแนวทางในการสรางแรงจูงใจแกผูเฝาระวังการทุจริต รวมถึงใหนํา
ขอเสนอแนะของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหนวยงานของทานใหชัดเจน 

2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน คุณภาพการดําเนินงาน   มีคาต่ําสุด เทากับ 88.17 ซ่ึง
หนวยงานตองมีมาตรการลดข้ันตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การ
ใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  

3. ดาน OITพบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การเปดเผยขอมูล มีคาตํ่าสุด เทากับ 79.33 ซ่ึงในดานการ
การเปดเผยขอมูล ผูบริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคําม่ันสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และ
เปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการเปดเผยขอมูลใหชัดเจน และเผยแพรตอสาธารณะ พรอมท้ัง ใหกลุมองคกรชุมชน 
มีสวนรวมในการตรวจสอบและปองกันการทุจริต เชน เปนกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การนําผลการประเมินไปดําเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ดาน IIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การใชทรัพยสินของราชการ มีคาต่ําสุด เทากับ 98.26 ซ่ึงหนวยงานตองมีแผนหรือมาตรการการใชทรัพยสินของราชการ
อยางมีคุณภาพ จัดทํามาตรการในการปองกันปญหาการทุจริตของหนวยงานใหชัดเจนและวางแนวทางในการสรางแรงจูงใจแกผูเฝาระวังการทุจริต รวมถึงใหนําขอเสนอแนะของ
บุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหนวยงานของทานใหชัดเจน 
ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

ประเด็นท่ีเปน
ขอบกพรอง/จุดออน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ ส้ินปงบประมาณ 
ดําเนินการแลว ยังไมดําเนินการ 

1.แผนหรือมาตรการ
ปองกันการทุจริตอยางมี
คุณภาพ 
2.ขอตกลงหรือประกาศ
ใหบุคลากรทราบถึง
นโยบายการไมนํา
ทรัพยสินของหนวยงาน
ไปใชเปนประโยชน
สวนตัว 
 

1. จัดทํามาตรการ การปฏิบัติงานของพนักงาน
อบต. และพนักงานจาง เรื่อง ผลประโยชนทับซอน 
2. แจงเวียนใหบุคลากรภายในรับทราบ 
3. สงหนังสือถึงผูนําชุมชนใหประชาสัมพันธให
รับทราบโดยท่ัวกัน 
4. เผยแพรมาตรการดังกลาว ผานเว็บไซต 
5. ติดบอรดประชาสัมพันธ หนาสํานักงาน 

1.มาตรการปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนหรือ
ผลประโยชนทับซอน และ
การใหหรือรับสินบน 
 

ทุกสํานัก/กอง √  

 
 
 
 
 
 



ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2. ดาน EIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน คุณภาพการดําเนินงาน   มีคาต่ําสุด เทากับ 88.17 ซ่ึงหนวยงานตองมีมาตรการลดข้ันตอนในการใหบริการ เชน การ
ใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  

ประเด็นท่ีเปน
ขอบกพรอง/จุดออน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ ส้ินปงบประมาณ 
ดําเนินการแลว ยังไมดําเนินการ 

1. ในการปรับปรุงระบบ
การทํางานหนวยงาน
โดยการนําระบบ IT มา
ใชตองจัดทําการ
เผยแพรขอมูลใน
หลากหลายชองทาง 
เชน Website, 
Instagram, Facebook  
ฯลฯ 
2. ควรมีชองทางในการ
แจงเบาะแสการทุจริต 
เชน สายดวน หรือ
ชองทางอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสม 

         ในความเปนจริง อบต.ไหลทุง มี เว็บไซต, 
เฟชบุก, ไลน เพ่ือเปนชองทางการเผยแพรขอมูลมา
นานแลว แตประชาชน อาจเขาไมถึง และไมทราบ
ชื่อ เว็บไซต, เฟชบุก, ไลน ของอบต.ไหลทุง 
         ท้ังนี้ ในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.
ไหลทุง จะดําเนินการ ปรับปรุง และเผยแพรขอมูล
ผานชองทางตาง ๆ ใหประชาชนไดรับทราบ โดย  
        1. สงหนังสือถึงผูนําชุมชน ใหเผยแพรชื่อ
เว็บไซต, เฟชบุค, ไลน และเชิญชวนประชาชนให
เขาชม เว็บไซต, เขารวมเปนสมาชิกของกลุม ไลน 
ของอบต. 
        2. ปรับปรุงเว็บไซต ใหเปนปจจุบัน    
        3. จะนําขอมูลดานตาง ๆ เผยแพรผาน 
เว็บไซต, เฟชบุค, ไลน ใหครอบคลุมในทุก ๆ ขอมูล
ขาวสาร ท่ีเกิดประโยชนตอประชาชนอยางสูงสุด
ตอไป 

1.มาตรการในการจัดการ
เรื่องรองเรียนการทุจริต 
2.มาตรการเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะ 

ทุกสํานัก/กอง √  

 
 
 



ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ  (OIT) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือปรับปรงุและพัฒนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
3. ดาน OIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปองกันการทุจริต มีคาตํ่าสุด เทากับ 12.5 ซ่ึงในดานการปองกันการทุจริต ผูบริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคําม่ัน

สัญญาวา จะปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันแกไขการทุจริตประจําปใหชัดเจน และเผยแพรตอ
สาธารณะ พรอมท้ัง ใหกลุมองคกรชุมชน มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต เชน เปนกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 
 

ประเด็นท่ีเปน
ขอบกพรอง/จุดออน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ ส้ินปงบประมาณ 
ดําเนินการแลว ยังไมดําเนินการ 

1.ผูบริหารควรแสดง
เจตจํานงหรือคําม่ัน
สัญญาวา จะปฏิบัติงาน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
โปรงใส และเปนไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

1. อบต.ไหลทุง ไดมีการแสดงเจตจํานง หรือคําม่ัน
สัญญาวา จะปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
โปรงใส และเปนไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล  ตั้งแต สํานักงาน ป.ป.ช. ได 
กําหนดใหดําเนินการแลว และมีการเผยแพรโดย
ออกเปนประกาศ ติดบอรดประชาสัมพันธหนา
สํานักงาน, จัดทําหนังสือแจงผูนําชุมชน, และ
เผยแพรผานเว็บไซตของอบต.ไหล ทุ ง  ตั้ งแต
ปงบประมาณ 2561 และปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จะปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  และ 
ไดเผยแพรแลวเชนกัน 

1.มาตรการใหผูมีสวนได
สวนเสียมีสวนรวมในการ
ดําเนินการ 

ทุกสํานัก/กอง √  

 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นท่ีเปน
ขอบกพรอง/จุดออน 
จากการประเมิน (ตอ) 

แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ ส้ินปงบประมาณ 
ดําเนินการแลว ยังไมดําเนินการ 

2.จัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันแกไขการทุจริต
ประจําปใหชัดเจน
เผยแพรตอสาธารณะ  

2. อบต.ไหลทุง ไดประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงผูรับผิดชอบไดมีการบันทึก
ขอความใหรับทราบผลการดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป 4 ป 
(พ.ศ. 2561-2564) ซ่ึงผานการตรวจรับรอง
ตั้งแตป 2561  
       และในป งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการ
ปรับปรุง ในระบบ e-plannacc มาอยางตอเนื่อง 
ลาสุด ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดมีการปรับปรุง
อีกครั้ง เพ่ือรองรับการตรวจประเมิน และได
รายงานในระบบ e-plannacc ใหชัดเจน พรอมท้ัง
เผยแพรผานเว็บไซตของอบต.ไหลทุง เรียบรอยแลว 

 ทุกสํานัก/กอง √  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นท่ีเปน
ขอบกพรอง/จุดออน 
จากการประเมิน (ตอ) 

แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ ส้ินปงบประมาณ 
ดําเนินการแลว ยังไมดําเนินการ 

3.กลุมองคกรชุมชน  
มีสวนรวมในการปองกัน
การทุจริต เชน เปน
กรรมการจัดซ้ือจัดจาง" 

3. สําหรับในเรื่องของการใหประชาชนเขามามี 
สวนร วมในการปอง กันการทุจริ ต  เชน  เปน
กรรมการจัดซ้ือจัดจาง" นั้น อบต.ไหล ทุ ง ได
ดําเนินการมาโดยตลอด ในเรื่อง 
        3.1 กองคลัง เปดใหบุคคลภายนอกและ
ประชาชนเปนพยานในการทําสัญญาจัดซ้ือจัดจาง 
        3.2 กองสวัสดิการสังคม  ในการออกแจก
เบี้ยผู มีความพิการ, ผูสูงอายุ ทาง ไดใหกํานัน 
ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบานรวมเปนสักขีพยาน
การรับเบี้ยทุกครั้ง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564           
กรมบัญชีกลาง ไดกําหนดใหมีการโอนเงินเขาบัญชี 
และเลือกท่ีจะรับแบบเดิมได สวนใหญเลือกท่ีจะให
รับเปนเงินสด ดังนั้น มีจํานวนสวนนอยท่ียังเลือก
จะโอนเขาบัญชี อบต.ไหลทุง จึงออกพ้ืนท่ีและจาย 
ณ ศาลาประชาคมหมูบาน 
     
 

 สํานักงานปลัด กอง
คลังและกอง

สวัสดิการสังคม 

√  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นท่ีเปน
ขอบกพรอง/จุดออน 
จากการประเมิน (ตอ) 

แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ มาตรการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
รายงานความกาวหนาและสรุปผล 

 ณ ส้ินปงบประมาณ 
ดําเนินการแลว ยังไมดําเนินการ 

3.กลุมองคกรชุมชน  
มีสวนรวมในการปองกัน
การทุจริต เชน เปน
กรรมการจัดซ้ือจัดจาง" 

     3.3 สํานักงานปลัด กอนดําเนินการจัดทํา
ขอบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ แตละป จะเปดโอกาสใหประชาชนเขา
รวมประชุมเพ่ือจัดประชาคม เสนอโครงการตาง ๆ  
      จากขอมูลขางตน จะพบวา อบต.ไหลทุง เปด
โอกาสใหประชาชน เขามามีสวนรวมอยางตอเนื่อง 
ครอบคลุมทุก ๆ งานของอบต.ไหลทุง เพียงแตไมมี
การเผยแพรใหรับทราบโดยท่ัวถึง 
     ดังนัน้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.ไหล
ทุง จะดําเนินการเผยแพรขอมูลการมีสวนรวมของ
ประชาชนผานชองทางตาง ๆ ใหไดรับทราบตอไป 

 ทุกสํานัก/กอง √  

 
 


