
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอบุลราชธาน ี

 



 
คำนำ 

 
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ
ดำเนินงานที่มุ ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
   

  เพ ื ่อให ้การประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสของหน ่วยงานภาคร ัฐ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่น้อย จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือสามารถนำฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่
น้อย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 

 
    จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ได้คะแนนในภาพรวมคือ 77.89 คะแนน 
ระดับ B โดยคะแนนได้มาจากวิธีการประเมิน 3 ส่วน คือ  

- แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้คะแนนรวม 86.34 คะแนน 
- แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนนรวม 83.57 คะแนน 
- แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนรวม 67.28 คะแนน 

 

ซึ่งจากคะแนนข้างต้น จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ได้กำหนดมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อนำไปปรับปรุงงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้ทำการ
วิเคราะห์ผลประเมินแต่ละตัวชี้วัดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือนำมาปรับใช้เป็นแนวทางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 
วิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

คะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1.การปฏิบัติหน้าที่      93.35      จากผลคะแนน IIT พบว่า ม ีประเด ็นที ่ต ้อง

ปรับปรุงคือเรื่อง การใช้งบประมาณ การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดย
พบว่าบุคลากรบางส่วนยังไม่ทราบถึงแผนการใชจ้่าย
งบประมาณประจำปี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง ตลอดจนในเรื่อง
การแก้ไขปัญหาการทุจร ิต ฝ ่ายตรวจสอบของ
หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมีการนำผลการ
ตรวจสอบไปปรับปรุงเพื ่อป้องกันการทุจริตยังไม่
ทั่วถึง ทำให้บุคคลากรบางส่วนไม่ทราบถึงผลการ
ตรวจสอบของหน่วยงาน  

2.การใช้งบประมาณ 83.93 
3.การใช้อำนาจ 86.06 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 84.13 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.21 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) 
1.คุณภาพการดำเนินงาน 84.29 จากผลคะแนน EIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง 

คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มาติดต่อเพ่ือขอรับ
บริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยบางส่วน
ได้รับการบริการอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง 
เช่น ไม่ได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่อย่างเท่าเทียม

กัน และการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการ

2.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.76 
3.การปรับปรุงการทำงาน 79.65 



ให้บริการ ควรมีความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมในการปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
1.การเปิดเผยข้อมูล 84.56 จากผลคะแนน OIT พบว่า มีประเด็นที ่ต ้อง

ปรับปรุง ในเรื่องการป้องกันการทุจริต ควรมีการ
ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียด
การนำมาตรการฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
มีการวิเคราะห์ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องจะ
แก้ไขปรับปรุง และควรมีการดำเนินการตามนโยบาย
หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น 
การสรรหาคนดี คนเก่ง การพัฒนาบุคลากร การ
วางแผนกำลังคน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ฯลฯ อีกทั ้ง ควร
แสดงผลการดำเน ินงานตามแผนการใช ้ จ ่ าย
งบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

2.การป้องกันการทุจริต 50.00 

 
 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทาง
ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรการ วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 
1.เผยแพร่แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี และสรุปผล
การใช้จ่าย
งบประมาณปีของ
หน่วยงาน 

- เผยแพร่แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจำปีในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานที่ง่ายต่อการ
เข้าถึง สะดวก และเป็น
ปัจจุบัน 

กองคลัง ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

-มีข้อมูลเกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีลงในเว็บไซต์
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานในองค์กรทราบ 

หากม ีบ ุคลากร 
โ อน / ย ้ า ย  ใ ห้
ประชาส ัมพ ันธ์
ช ่องทางในการ
ท ร า บ ข ้ อ มู ล
แผนการใช้จ ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ประจำปี 



2. การสร้างฐาน
ความคิด การ
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัว และ
ประโยชน์ส่วนรวม 

-เสริมสร้างฐานการคิด
แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัว และประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบการ
จัดอบรม หรือจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
-จัดทำประกาศแนว
ปฏิบัติ/ขั้นตอนในการ
ขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

สำนักปลัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

-จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
เรื่องการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ประโยชน์ส่วนรวม 
ตลอดจนการจัดทำแนว
ปฏิบัติ/ขั้นตอนในการขอ
ยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการ เพ่ือเผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ขององค์กรให้
บุคลากรภายใน และ
ประชาชนทั่วไปได้ทราบ 
 

 

3.มาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในส่งเสริม
คุณธรรมและป้องกัน
การทุจริต 

-เพ่ิมช่องทางให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะ/
ร้องเรียน-ร้องทุกข์/
ร้องเรียนการประพฤติมิ
ชอบหรือมีการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน ผ่านระบบ
ออนไลน์ เช่น Website, 
Facebook ของอบต.ไร่
น้อย 
-ปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 

สำนักปลัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

-มีช่องทางในการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย แจ้งเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่าง ที่
พร้อมสามารถเข้าใช้งาน
ได้อยู่เสมอ 

 

4.การพัฒนาบริการ
ในหน่วยงานให้มี
คุณภาพ 

-จัดอบรม เพ่ือปลูกฝัง
ให้พนักงานในองค์กรมี
จิตสำนึกที่ดี มีใจรักใน
การให้บริการ และ
ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการอย่างเท่า
เทียม 
-จัดทำแบบสำรวจความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการประชาชน 

สำนักปลัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

-มีการจัดทำรายงานผล
สำรวจความพึงพอใจใน
การให้บริการขององค์กร 
เพ่ือรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ พร้อมนำ
ข้อเสนอแนะต่างๆ มา
ปรับปรุง และพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึน้ 
-นำผลการรายงาน
ดังกล่าว เผยแพร่ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์
ขององค์กร  

 



5.การจัดการ 
ควบคุมดูแล ระบบ
เว็บไซต์ และสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ ของ
อบต.ไร่น้อย ให้
พร้อมใช้งาน และมี
ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 

-จัดทำข้อมูลต่างๆ เช่น 
กิจกรรม ข่าวประกาศ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่อง
ทางการร้องเรียน 
ตลอดจนมีข้อมูลที่
เกี่ยวข้องขององค์กร
ตามมาตรฐานที่กำหนด 
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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-เว็บไซต์ขององค์กรมีการ
ลงข้อมูลที่ครบถ้วนตามที่
กำหนด 
-เว็บไซต์มีการต่ออายุ
สัญญาโดเมนเนมที่
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง  

 

6.การมอบนโยบาย
การทำงาน/มาตรการ
ภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต 

1.จัดทำมาตรการต่างๆ 
ได้แก่  
- ม าต รก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ  
-มาตรการให้ผู ้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีส่วนร่วมใน
ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม ค ว า ม
โปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต  
-มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง 
-มาตรการจัดการเรื ่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
-มาตรการป้องกันการ
รับสินบน 
-มาตรการป้องกันการ
ข ั ดแย ้ ง ก ั น ร ะหว ่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
-มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลยพินิจ 
-มาตรการในการสร้าง
จ ิ ต ส ำน ึ ก แล ะคว า ม
ตระหนักแก่บุคลากร ทั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
ส ภ า ท ้ อ ง ถ ิ ่ น  แ ล ะ
ข ้ า ร า ช ก า ร อ ง ค ์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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-จัดประชุมพนักงานใน
องค์กร เพื่อรับทราบแนว
ปฏิบัติและมาตรการ
ภายในเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต เมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2565 ณ 
หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลไร่น้อย 
-จัดทำประกาศมาตรการ
ต่างๆ เผยแพร่ลงใน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
และปิดประกาศให้
พนักงานได้ทราบ 
-จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับมาตรการภายใน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต 

-หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้าย 
ให้ผู้ที่รับผิดชอบ
แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ถึง
มาตรการภายใน
หน่วยงานต่างๆ 
ให้ทราบ เพื่อจะ
ไดป้ระพฤติ
ปฏิบัติตนไปใน
แนวทางเดียวกัน 



-นโยบายการกำกับดูแล
องค์การที่ด ี
- ข ้ อบ ั ง ค ั บ อ งค ์ ก า ร
บริหารส่วนตำบลไร่น้อย 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
-นโยบายไม่รับของขวัญ 
(No Gift Policy) 
-ประกาศเจตจำนงสุจริต
ในการบริหารงาน 
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