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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามการจัดระเบียบบริหาราชการส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่รับ 
ผิดชอบการจัดบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ล้วนมีความใกล้ชิดและมีผลกระทบโดยตรงกับประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งประชาชนมีความคาดหวังให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
หน้าที่ส าคัญในการด าเนินงานด้วย “ความโปร่งใส” เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชานโดยมีกลไกลที่
ส าคัญคือ “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร” ของหน่วยงาน เพ่ือให้สาธารณรับทราบ “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร” จึงเป็นหน้าที่
พ้ืนฐานตามกฎหมายที่องค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาชนใน พ้ืนที่ต่อการ
บริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างดียิ่งขึ้น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า ได้น าข้อมูลผลการประเมินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  น ามาวิเคราะห์และถอดบทเรียนเพ่ือน าไปใช้ในการยกระดับการด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาลภารัฐ และจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือเป็นเอกสารอา้งอิงและเป็นแผนที่น าทางแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล
มะเกลือเก่าในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ดังกล่าวให้เป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ 
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มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะเกลือเก่ำ   อ ำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
 

กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน   
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะเกลือเก่ำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
1. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน (ITA) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  ภาครัฐในทุกมิติตั้งแต่การ
บริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะ
กระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ม ีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึง
การประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการ
ป้องกัน การทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผล  การ
ปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ภายนอก ซึ่งล้วนแต่มี
ความส าคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงาน
ภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี โดยการประเมิน ITA เป็นการประเมินที่มุ่งหมาย
ให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศ ถือเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” และเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้ส ารวจและ
ประเมินตนเอง เพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและก ากับดูแลการ 
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการ  สะท้อนความ
คิดเห็นเพื่อน าไปสู่การพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ ส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาส ได้มีส่วนร่วมก ากับติดตาม
และตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย กรอบการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้  
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เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA. ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับ ระดับผลการประเมิน 
(Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะเกลือเก่ำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 จากผลการประเมิน ITA  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  พบวา่มีผลคะแนน 
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กรำฟใยแมงมุมแสดงผลคะแนนภำพรวมกำรประเมิน ITA ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะเกลือเก่ำ 
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3. ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้วิเครำะห์ผลกำรประเมินแต่ละตัวชี้วัดกำรประเมิน ITA ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะเกลือเก่k 
   ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดของกำรประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข / ปรับปรุง/ รักษำระดับ 
แบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่ 88.09 ผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นการประชาสัมพันธ์แผนแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ภายในหน่วยงานน้อย พบว่า ยังมี
บุคลากรไม่ทราบหรือรับรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ พบว่า การปรับปรุงแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
ของ ได้รับการแก้ไขแต่ยังไม่ดีเท่าที่ควร 

2. การใช้งบประมาณ 80.23 
3. การใช้อ านาจ 84.52 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.79 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 75.94 
แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 93.61 ผลคะแนน EIT พบว่า เจ้าหน้าที่ควรมีการปรับปรุงการให้บริการ 

และน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
เพ่ิมมากข้ึน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 94.05 
8. การปรับปรุงการท างาน 87.01 
แบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) 
9. เปิดเผยข้อมูล 93.50 ผลคะแนน OIT ไม่พบ ช่องทางการให้บริการ E-service ไม่พบ

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ไม่พบ ข้อมูลการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ไม่พบประเด็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ควรมีการตรวจสอบช่องทางการการ
เปิดเผยข้อมูลที่บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน 

10. การป้องกันการทุจริต 37.50 

 
3.1 กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินจ ำแนกตำมเครื่องมือกำรประเมิน 

3.1.1 ประเด็นกำรประเมิน กำรรับรู้ของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน (IIT) มีคะแนนในระดับตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

การรับรู้ 
ภายใน 

หน่วยงาน 

 
ประเด็นการประเมิน 

 
คะแนน 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด : โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด และระยะเวลาที่ก าหนด 

79.66 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไปกับผู้มาติดต่อ 
ที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  

80.94 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร : 
มุ่งผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และพร้อมรับผิดชอบหาก 
ความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

78.18 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการ 
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ : เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจ 
คานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

96.15 
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การรับรู้ 
ภายใน 

หน่วยงาน 

 
ประเด็นการประเมิน 

 
คะแนน 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ : เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ 
ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

96.15 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม ่: เงิน ทรัพย์สิน 
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

97.44 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 
: ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

63.67 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด : 
คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 

78.70 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย 
เพียงใด 

91.08 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

96.83 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด : โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการราย 
ใดรายหนึ่ง 

78.93 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด : สอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน 

72.19 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 78.38 
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 73.27 
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ 

ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
72.63 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 94.29 
I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต 

มากน้อยเพียงใด 
96.83 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของทา่น มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด : 
ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ มีการซื้อขายต าแหน่ง  และเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

91.71 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไป 
ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

94.92 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงในหน่วยงานของทา่น 
มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 

69.50 
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การรับรู้ 
ภายใน 

หน่วยงาน 

 
ประเด็นการประเมิน 

 
คะแนน 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

74.54 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต 
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของทา่น มากน้อยเพียงใด 

92.38 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของทา่น เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

67.50 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

73.90 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของทา่น ให้ความส าคัญกับการต่อตา้นการทุจริต มากน้อย 
เพียงใด 

77.73 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ : ทบทวนนโยบายหรือมาตรการ 
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

94.23 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของทา่น ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 67.48 
I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด : 

เฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย 
72.62 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก 
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานมกกน้อยเพียงใด 

73.31 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดข้ึนในหน่วยงานของทา่น ทา่นมีความคิดเห็นต่อ 
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร : สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถ 
ติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา มั่นใจว่าจะ 
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

70.25 

 
ผลกำรประเมิน IIT พบว่า มีประเด็นการประชาสัมพันธ์แผนแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ภายในหน่วยงานน้อย 
พบว่า ยังมีบุคลากรไม่ทราบหรือรับรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ พบว่า การปรับปรุงแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในหน่วยงานของ ได้รับการแก้ไขแต่ยังไม่ดีเท่าที่ควร 
 
 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข และแนวทำงกำรพัฒนำ  โดยพิจำรณำจำกข้อค ำถำมที่ 
ได้รับคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมิน 85 คะแนน  ได้แก ่

 

ข้อค ำถำม คะแนน แนวทำงกำรพัฒนำ 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือ

ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อตามประเด็นดังต่อไปนี้มาก
น้อยเพียงใด : โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด 
และระยะเวลาที่ก าหนด 

79.66 - หน่วยงานที่ให้บริการต้องมีการปรับลด
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน และลดจ านวน
เอกสารเพ่ือความสะดวก 
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ข้อค ำถำม คะแนน แนวทำงกำรพัฒนำ 
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือ

ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่
รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  

80.94 - เน้นย้ าเจ้าหน้าที่ผู้บริการประชาชนถือปฏิบัติ
ในการให้บริการกับประชาชนทุกระดับอย่างเท่า
เที่ยมกัน 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร : มุ่ง
ผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระ
ส่วนตัวและพร้อมรับผิดชอบ 
รับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

78.18 - เผยแพร่แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บุคลkกร
ของ อบต.ทราบทั่วทั้งองค์กร ผ่านช่องทางและ
แนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อร้องเรียนหากเกิด
กรณีท่ีผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่
เจ้าหนา้ที่และผู้ปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด : ท่านรู้
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

63.67 เผยแพร่/ชี้แจงการจัดท าแผนปฏิบัติการและ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจไปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 แก่ผู้บริหาร และเจ้าหนา้ที่และ 
ผู้ปฏิบัติงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
อีเมล์ และเว็บไซต์ 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด : คุ้มค่า ไม่
บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 

78.70 - มีการควบคุมดูแลการการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ
เน้นย้ าหน่วยตรวจสอบในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด : โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

78.93 - มีการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์ อบต. 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด : สอบถาม 
ทักท้วง และร้องเรียน 

72.19 - ประชาสัมพันธ์บุคลกรในหน่วยงานและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสอบถามข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างและสามารถตรวจสอบข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

78.38 - ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่ ภารกิจการท างาน 
ให้กับบุคลากรในหน่วยงานตามอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบเป็นรายลักษณ์อักษร 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
ระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

73.27 - ชี้แจงทาความเข้าใจเจ้าหนา้ที่และผู้ปฏิบัติงาน 
เรื่องแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงหลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
และผู้ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  
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ข้อค ำถำม คะแนน แนวทำงกำรพัฒนำ 
I15 ผู้บังคับบัญชาของทา่น มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

72.63 - เผยแพร่แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บุคลากร
ของ อบต.มะเกลือเก่า รับทราบทั่วถึงทั้งองค์กร  

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงในหน่วยงานของทา่นมีความสะดวก 
มากน้อยเพียงใด 

69.50 - ชี้แจงท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงาน เรื่องแนวทาง/ขั้นตอนการยืม
ทรัพย์สินของ อบต.มะเกลือเก่า 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของทา่นมีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

74.54 - ประชาสัมพันธ์แนวทาง/ขั้นตอนการยืม
ทรัพย์สินของ อบต.มะเกลือเก่า ให้เจ้าหน้าที่
ทราบ 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของทา่น เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อย
เพียงใด 

67.50 - ควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท าผังขั้นตอนการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการการกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

73.90 - มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานมีการตรวจสอบ
ทรัพย์สินในความรับผิดชอบของหน่วยงานและ
รายงานต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกปี 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของทา่นให้
ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

77.73 - ผู้บริหารเห็นควรมีการจัดกิจกรรมต่อต้านการ
ทุจริตร่วมกับเจ้าหน้าที่เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับ
เจ้าหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริตให้มากขึ้น 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของทา่น ได้รับการ
แก้ไข มากน้อยเพียงใด 

67.48 - ควรมีการสรุปปัญหาข้อบกพร้องในการ
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส และน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงจุด 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อ
การทุจริตในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด : เฝ้าระวัง
การทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทาง
วินัย 

72.62 - มีการจัดท าแผนการควบคุมภายใน มีการ
ประเมินและตรวจสอบการควบคุมภายใน หาก
พบปัญหาหรือผู้กระท าการทุจริตควรมีการ
ลงโทษ 

I29 หน่วยงานของทา่น มีการน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนว่ยงาน ไป
ปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต ใน
หน่วยงานมกกน้อยเพียงใด 

73.31 - หน่วยงานมีการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
และควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับ
หน่วยงานทราบถึงข้อบกพร่อง เพื่อวางแผน
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

I30 หากทา่นพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน
หน่วยงานของทา่น ทา่นมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร : สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐาน
ได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา มั่นใจ
ว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

70.25 - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตผ่านเว็บไซต์ อบต.มะเกลือเก่า ให้
ประชาชนทราบ 



9 
 

3.1.2 ประเด็นกำรประเมิน EIT (กำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก) มีคะแนนในระดับตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

การรับรู้ 
ภายใน 

หน่วยงาน 

 
ประเด็นการประเมิน 

 
คะแนน 

E1 เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ทา่น ตามประเด็นดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด : โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน และตามระยะเวลาที่ก าหนด 

94.50 

E 2 เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ทา่น กับผู้มาติดต่ออ่ืนๆอย่าง
เทา่เทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

90.07 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

90.10 

E4 ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานที่ทา่นติดต่อร้องขอให้จ่าย
หรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

100.00 

E5 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการด าเนินง าน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

93.40 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด: เข้าถึง
ง่ายไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย 

93.40 

E7 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยา่ง
ชัดเจนมากน้อยเพียงใด 

89.00 

E8 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ
ให้บริการหรือไม่ 

100.00 

E9 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

87.87 

E10 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหนา้ที่ในหน่วยงาน
หรือไม่ 

100.00 

E11 เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้
ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

84.57 

E12 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด 

83.47 

E13 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 

100.00 

E14 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
สวนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

85.70 

E15 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก 
ขึ้นมากน้อยเพียงใด 

81.30 
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ผลคะแนน EIT พบว่า เจ้าหน้าที่ควรมีการปรับปรุงการให้บริการ และน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการเพิ่มมากข้ึน 
 
 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และแนวทำงกำรพัฒนำโดยพิจำรณำจำกค ำถำมที่
ได้รับคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมิน 85 คะแนน  ได้แก ่

 

ข้อค ำถำม คะแนน แนวทำงกำรพัฒนำ 
E11 เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อย
เพียงใด 

84.57 - ควรมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ไม่ว่าจะเป็น บุคลากรที่  สถานที่ที่อ านวย
ความสะดวก หรือช่องทางการให้บริการ
ต่อผู้รับริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการเดินทางมาติดต่อขอรับ
บริการ 

E12 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้นมากน้อย
เพียงใด 

83.47 - พัฒนาการให้วิธีบริการและอ านวยความ
สะดวก  หรือการให้บริการผ่านช่องทาง
ต่างๆ แก่ประชาชนให้เพิ่มมากข้ึน 

E15 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก ขึ้นมากน้อย
เพียงใด 

81.30 - หาแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก ขึ้น
กว่าเดิม 

 
3.1.3 ประเด็นกำรประเมิน OIT (กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ) มีคะแนนในระดับตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

ประเด็นการประเมิน คะแนน ความคิดเห็นในประเด็นการตรวจ 
O1 โครงสร้าง 100  
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100  
O3 อ านาจหน้าที่ 100  
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100  
O5 ข้อมูลการติดต่อ 100  
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 100  
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100  
O8 Q&A 100  
O9 Social Network 100  
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 100  
O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าป ีรอบ 6 เดือน 100  
O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 100  
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100  
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100  
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ประเด็นการประเมิน คะแนน ความคิดเห็น 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100  
O17 E–Service 0.00 URL ไม่พบช่องทางการขอรับบริการ

ผ่านทางออนไลน์ (E-service) 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 100  
O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
         รอบ 6 เดือน 

100  

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 100  
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100  
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 100  
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100  
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 100  
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100  
O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100  
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100  
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 100  
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 100  
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 0.00 URL พบรับเรื่องราวร้องทุกข์/

ร้องเรียน ไม่ได้เป็นช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยเฉพาะ 20/5 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี 100  
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100  
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100  
O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 100  
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100  
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 0.00 URL ไม่พบการประเมินระดับความ

เสี่ยง 20/5 
O37 ก ารด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 0.00 เนื่องจาก O36ไม่พบประเมินระดับ

ความเสี่ยง มาตรการและการ
ด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100  
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี 100  
O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
         ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

100  
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ประเด็นการประเมิน คะแนน ความคิดเห็น 
O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 100  
O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
       หนว่ยงาน 

0.00 URLไม่พบข้อมูลประเด็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข จึงไม่ครบ 3 
องค์ประกอบตามที่ก าหนด 

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ 
       โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

0.00 เนื่องจาก O42 ไม่พบข้อมูล ประเด็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข จึง
ไ่ม่ครบ 3 องค์ประกอบตามที่ก าหนด 

 
ผลคะแนน OIT ไม่พบ ช่องทางการให้บริการ E-service ไม่พบช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ไม่พบ ข้อมูลการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ไม่พบประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ควรมีการตรวจสอบ
ช่องทางการการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 
 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข  และแนวทำงกำรพัฒนำ  โดยพิจำรณำจำกค ำถำมที่ได้รับ
คะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมิน 85 คะแนน ได้แก ่

 

หัวข้อการเปิดเผยข้อมูล คะแนน ความคิดเห็น แนวทางการพัฒนา 
O17 E–Service  0.00 URL ไม่พบช่องทางการขอรับ

บริการผ่านทางออนไลน์  
(E-service) 

จัดท าช่องทางการให้บริการเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนผ่านเว็บไซต์ อบต. 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
         การทุจริต 

0.00 URL พบรับเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียน ไม่ได้เป็นช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะ 20/5 

จัดท าช่องทางการติดต่อสอบถาม
หรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตโดยเฉพาะเพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 

O36 การประเมินความเสี่ยงการ 
       ทุจริตประจ าปี 

0.00 URL ไม่พบการประเมินระดับ
ความเสี่ยง 20/5 

จัดท ากการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปีและตรวจสอบการ
ลงเว็บไซต์ 

O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ 
       ความเสี่ยงการทุจริต 

0.00 เนื่องจากO36ไม่พบประเมินระดับ
ความเสี่ ยง มาตรการและการ
ด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง 

ด าเนินการจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตและตรวจสอบข้อมูลการลง
เว็บไซต์ 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
       และความโปร่งใสภายใน 
       หนว่ยงาน 

0.00 URLไม่พบข้อมูลประเด็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข จึงไม่ครบ 3 
องค์ประกอบตามที่ก าหนด 

จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานพร้อม
และตรวจสอบข้อมูลการลงเว็บไซต์ 

O43 การด าเนินการตามมาตรการ 
       ส่งเสริมคุณธรรมและความ 

    โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

0.00 เนื่องจาก O42 ไม่พบข้อมูล 
ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ที่ต้องแก้ไข จึงไม่ครบ 3 
องค์ประกอบตามที่ก าหนด 

มีการด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหนว่ยงานพร้อมและ
ตรวจสอบข้อมูลการลงเวบ็ไซต์ 
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3.2 แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส  องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลมะเกลือเก่ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

โดยน าแนวทางการพัฒนาจากประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข จากค าถามที่ได้รับคะแนนต่ า
กว่าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 85 คะแนน และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จากสานักงาน ป.ป.ช. มาวิเคราะห์และจัดท าแนว
ทางการน าผลไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 78.12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ B 
หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการสอดคล้องตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  เป็นส่วนใหญ่ โดยมีบาง
ประเด็นที่จ าเป็นวางแผนพัฒนา และปรับปรุงประมาณราวร้อยละ 15-25 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามทั้งหมด ทั้งนี้ 
หน่วยงานพึงพิจารณาประเด็นย่อยที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่า
หน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ การ
ส่งเสริมกลไกการท างานที่เปิดเผยจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในมุมมองของสาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป 
ทัง้นี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

- แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีข้อมูล
รายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ
เป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของปีที่
ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย 
เร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดี
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ  

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้อง
กับมาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 / เป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของผล
การประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามข้อ O29 ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน   

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่านมากขึ้น 
- แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง 
- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
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ทั้งนี้ ประเด็นข้อค าถามรายย่อยในแต่ละหัวข้อค าถามแบบวัดการประเมิน ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ เสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT) ทีย่ังคงเป็นปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า ได้วางแนว
ทางการพัฒนา เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ร้อยละ 80 
ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ITA ต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ 85 คะแนนขึ้นไป 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า 
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สรุป แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะเกลือเก่ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
 

ผลกำรประเมิน  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข และแนวทำงกำรพัฒนำ  โดยพิจำรณำจำกข้อค ำถำมที่ได้รับ
คะแนนน้อยกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมิน 85 คะแนน  
 

ข้อค ำถำม แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ติดตำมประเมินผล 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อตามประเด็นดังต่อไปนี้มากนอ้ย
เพียงใด : โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่
ก าหนด และระยะเวลาที่ก าหนด 

- หน่วยงานที่ให้บริการต้องมี
การปรับลดขั้นตอนการให้ 
บริการประชาชน และลด
จ านวนเอกสารเพื่อความ
สะดวก 

ทุกหน่วยงานใน 
อบต. 

มะเกลือเกล่า 

ม.ค.-มี.ค.65 ติดตามการด าเนินงาน
และรายงานผลการ
ด าเนินงานในการ

ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ อบต. 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่ าน 
ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ มา
ติดต่อทั่ว ๆ  ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จัก
เป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อย
เพียงใด 

- เน้นย้ าเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ประชาชนถือปฏิบัติในการ
ให้บริการกับประชาชนทุก
ระดับอย่างเท่าเที่ยมกัน 

ทุกหน่วยงานใน 
อบต. 

มะเกลือเกล่า 

ตลอดทั้งป ี ติดตามการด าเนินงาน
และรายงานผลการ
ด าเนินงานในการ

ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ อบต. 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร : มุ่ง
ผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญ
กับงานมากกว่าธุระสว่นตวัและพรอ้ม
รับผิดชอบรับผิดชอบหากความ
ผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

- เผยแพร่แผนการบริหารทรัพยา -
กรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ให้บุคลากรของ อบต.ทราบ
ทั่วทั้งองค์กร ผ่านช่องทางและ
แนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อ
ร้องเรียนหากเกิดกรณีที่ผู้บังคับ 
บัญชามอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่
และผู้ปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม 

ส านักปลัด 
อบต. 

มะเกลือเกล่า 

ตลอดทั้งป ี ติดตามการด าเนินงาน
และรายงานผลการ
ด าเนินงานในการ

ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ อบต. 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกบัแผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด : ทา่นรู้
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ีของหน่วยงานของท่าน มาก
น้อยเพียงใด 

เผยแพร่/ชี้แจงการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 แก่ ผู้ บริ หารและ
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานผ่าน
ช่องทางอิเล็ก ทรอนิกส์  เช่น 
อีเมล์ และเว็บไซต์ 

ส านักปลัด 
อบต. 

มะเกลือเกล่า 

ต.ค. 64  
-  

ก.ย. 65 

ติดตามการด าเนินงาน
และรายงานผลการ
ด าเนินงานในการ

ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ อบต. 

I8 หน่วยงานของท่านใช้จา่ย
งบประมาณโดยค านงึถึงประเดน็
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด : 
คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุ ประสงค์
ของงบประมาณไว ้

- มีการควบคุมดูแลการการใช้
จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณและ
เน้นย้ าหน่วยตรวจสอบในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

งาน
งบประมาณ

และ 
 หน่วย

ตรวจสอบ 

ต.ค. 64  
-  

ก.ย. 65 

ติดตามการด าเนินงาน
และรายงานผลการ
ด าเนินงานในการ

ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ อบต. 
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ข้อค ำถำม แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ติดตำมประเมินผล 

I11 หน่ วยง านของท่ านมี การ
จัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและ
การตรวจรับพั สดุ ในลั กษณะ
ดังต่อไปนี้  มากน้อยเพียงใด : 
โปร่ ง ใสตรวจสอบได้และเ อ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด
รายหนึ่ง 

- มีการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์  
อบต. 

งานพสัด ุ
กองคลัง 
อบต.

มะเกลือเก่า 

ต.ค. 64  
-  

ก.ย. 65 

ติดตามการด าเนินงาน
และรายงานผลการ
ด าเนินงานในการ

ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ อบต. 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาส
ให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กา ร ใ ช้ จ่ า ย งบประม าณตาม
ประ เด็ น ดั ง ต่ อ ไปนี้ ม า กน้ อย
เพียงใด : สอบถาม ทักท้วง และ
ร้องเรียน 

- ประชาสัมพันธ์บุคลกรในหน่วย 
งานและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและสอบถามข้อมูลการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

งานพสัด ุ
กองคลัง 
อบต.

มะเกลือเก่า 

ตลอดทั้งป ี ติดตามการด าเนินงาน
และรายงานผลการ
ด าเนินงานในการ

ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ อบต. 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

- ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่ ภารกิจ
การท างาน ให้กับบุคลากรในหน่วย 
งานตามอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบเป็นรายลักษณ์อักษร 

ส านักปลัด 
อบต.

มะเกลือเก่า 

ตลอดทั้งป ี ติดตามการด าเนินงาน
และรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงาน มากน้อยเพียงใด 

- ชี้แจงทาความเข้าใจเจ้าหน้าที่
และผู้ปฏิบัติงานเรื่องแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 รวมถึ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ส านักปลัด 
อบต.

มะเกลือเก่า 

ม.ค.-ก.ย 
65 

ติดตามการด าเนินงาน
และรายงานผลการ
ด าเนินงานในการ

ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ อบต. 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมการ 
ศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการ ศึกษา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

- เผยแพร่แผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ให้บุคลากรของ อบต.มะเกลือ
เก่า รับทราบทั่วถึงทั้งองค์กร 

ส านักปลัด 
อบต.

มะเกลือเก่า 

ตลอดทั้งปี  ติดตามการด าเนินงาน
และรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติง
ในหน่วยงานของท่านมีความสะดวก 
มากน้อยเพียงใด 

- ชี้ แ จ ง ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง
แนวทาง/ขั้นตอนการยืมทรัพย์สิน
ของ อบต.มะเกลือเก่า 

งานพสัด ุ
กองคลัง 
อบต.

มะเกลือเก่า 

ม.ค.-ก.ย 
65 

ติดตามการด าเนินงาน
และรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สิน
ของราชการไป ใช้ปฏิบั ติ ง าน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 

- ประชาสัมพันธ์แนวทาง/ขั้น 
ตอนการยืมทรัพย์สินของ อบต.
มะเกลือเก่า ให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

งานพสัด ุ
กองคลัง 
อบต.

มะเกลือเก่า 

ตลอดทั้งป ี ติดตามการด าเนินงาน
และรายงานผลการ

ด าเนินงาน 
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ข้อค ำถำม แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ติดตำมประเมินผล 

I23 ทา่นรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้องมากน้อย
เพียงใด 

- ควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท าผงั
ขั้นตอนการใช้ทรัพย์สนิของทาง
ราชการ 

งานพสัด ุ
กองคลัง 
อบต.

มะเกลือเก่า 

ม.ค.-ก.ย 
65 

ติดตามการด าเนินงาน
และรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการการ
กับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใชป้ระโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด 

- มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานมี
การตรวจสอบทรัพย์สนิในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานและ
รายงานต่อผู้บริหารเป็นประจ า
ทุกปี 

ทุกหน่วยงาน
ใน อบต. 

มะเกลือเกล่า 

ม.ค.-ต.65 ติดตามการด าเนินงาน
และรายงานผลการ
ด าเนินงานในการ

ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ อบต. 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ของท่านให้ความส าคัญกับการ
ต่อตา้นการทุจริตมากน้อยเพียงใด 

- ผู้บริหารเห็นควรมีการจดักิจกรรม
ต่อต้านการทุจริตร่วมกับเจา้หนา้ที่
เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับเจ้าหน้าที่
ในการต่อตา้นการทุจรติให้มากขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต.

มะเกลือเก่า 

ม.ค.-ต.ค.
65 

ติดตามการด าเนินงาน
และรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
ของท่าน ได้รบัการแก้ไข มากนอ้ย
เพียงใด 

- ควรมีการสรุปปัญหาข้อบกพร่องใน
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 
และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ตรงจุด 

ส านักปลัด 
อบต.

มะเกลือเก่า 

ม.ค.-มี.ค.
65 

ติดตามการด าเนินงาน
และรายงานผลการ
ด าเนินงานในการ 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ ต่อการทุจริต
ในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด : 
เฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการ
ทุจริต และลงโทษทางวนิัย 

- มีการจัดท าแผนการควบคุม
ภายใน มีการประเมินและ
ตรวจสอบการควบคุมภายใน 
หากพบปัญหาหรือผู้กระท าการ
ทุจริตควรมีการลงโทษ 

ตรวจสอบ
ภายใน  
อบต.

มะเกลือเก่า  

ตลอดทั้งป ี ติดตามการด าเนินงาน
และรายงานผลการ
ด าเนินงานในการ

ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ อบต. 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผล
การตรวจสอบของฝา่ยตรวจสอบ ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรงุการท างาน เพื่อป้องกนัการ
ทุจริต ในหน่วยงานมกกน้อยเพยีงใด 

- หน่วยงานมีการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบและควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลให้กับ
หน่วยงานทราบถึงข้อบกพร่องเพือ่
วางแผนแนวทางการปรบัปรุงแก้ไข 

ตรวจสอบ
ภายใน  
อบต.

มะเกลือเก่า  

ตลอดทั้งป ี ติดตามการด าเนินงาน
และรายงานผลการ
ด าเนินงานในการ

ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ อบต. 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการ
ทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของ
ทา่น ทา่นมีความคดิเห็นต่อประเดน็
ดังต่อไปนี้อยา่งไร : สามารถร้องเรียน
และสง่หลักฐานได้อยา่งสะดวก
สามารถติดตามผลการร้องเรียนได ้
มั่นใจวา่จะมีการด าเนนิการอยา่ง
ตรงไปตรงมา มั่นใจว่าจะปลอดภัย
และไมม่ีผลกระทบต่อตนเอง 

- ประชาสัมพนัธ์ช่องทางการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตผ่านเว็บไซต์ 
อบต.มะเกลือเก่า ให้ประชาชน
ทราบ 

ส านักปลัด 
อบต.

มะเกลือเก่า 

ม.ค.-มี.ค.
65 

ติดตามการด าเนินงาน
และรายงานผลการ
ด าเนินงานในการ

ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ อบต. 

 



18 
 
ผลกำรประเมิน  แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment  : EIT)  
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข และแนวทำงกำรพัฒนำ  โดยพิจำรณำจำกข้อค ำถำมที่ได้รับ
คะแนนน้อยกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมิน 85 คะแนน  
 

ข้อค ำถำม แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ติดตำมประเมินผล 

E11 เจา้หน้าที่ของหน่วยงานที่
ทา่นติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดี
ขึ้นมากน้อยเพียงใด 

- ควรมีการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้ บริการไม่ว่าจะเปน็ บุคลากร
ที่ สถานที่ที่อ านวยความสะดวก 
หรือช่องทางการให้บริการต่อ
ผู้รับริการ เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในการ
เดินทางมาติดต่อขอรับบริการ 

ทุกหน่วยงาน
ใน อบต. 

มะเกลือเกล่า 

ตลอดทั้งป ี ติดตามการ
ด าเนินงานและ
รายงานผลการ

ด าเนินงาน 

E12 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้นมาก
น้อยเพียงใด 

- พัฒนาการให้วิธีบริการและ
อ านวยความสะดวก หรือการ
ให้บริการผ่านช่องทางตา่งๆ แก่
ประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น 

ทุกหน่วยงาน
ใน อบต. 

มะเกลือเกล่า 

ตลอดทั้งป ี ติดตามการ
ด าเนินงานและ
รายงานผลการ

ด าเนินงาน 
E15 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก 
ขึ้นมากน้อยเพียงใด 

- หาแนวทางการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มี
ความโปร่งใสมาก ขึ้นกว่าเดิม 

ทุกหน่วยงาน
ใน อบต. 

มะเกลือเกล่า 

ตลอดทั้งป ี ติดตามการ
ด าเนินงานและ
รายงานผลการ

ด าเนินงาน 
 
ผลกำรประเมิน  แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข และแนวทำงกำรพัฒนำ  โดยพิจำรณำจำกข้อค ำถำมที่ได้รับ
คะแนนน้อยกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมิน 85 คะแนน 
 

ควำมคิดเห็น แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ติดตำมประเมินผล 

O17 E–Service  
- URL ไม่พบช่องทางการขอรับ
บริการผ่านทางออนไลน์  
(E-service) 

จัดท าช่องทางการให้บริการเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนผ่านเว็บไซต์ อบต. 

หน่วยงานใน 
อบต. 

มะเกลือเกล่า 

ม.ค.-มี.ค.65 ติดตามการ
ด าเนินงานงาน 

ตรวจสอบเว็บไซต ์
อบต. 

O30 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียน 
การทุจริต 
- URL พบรับเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียน ไม่ได้เป็นช่องทางแจ้ง
เร่ืองร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยเฉพาะ  

จัดท าช่องทางการติดต่อสอบถาม
หรือรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตโดยเฉพาะเพื่อเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็น 

ส านักปลัด 
อบต.

มะเกลือเก่า 

ม.ค.-มี.ค.65 ติดตามการ
ด าเนินงานงาน 

ตรวจสอบเว็บไซต ์
อบต. 
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ควำมคิดเห็น แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ติดตำมประเมินผล 

O36 การประเมินความเสี่ยงการ 
ทุจริตประจ าป ี
- URL ไม่พบการประเมินระดบั
ความเสี่ยง  

จัดท ากการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจ าปีและตรวจสอบ
การลงเว็บไซต ์

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

ต.ค 64 
- 

มี.ค.65 

ติดตามการ
ด าเนินงานงาน 

ตรวจสอบเว็บไซต ์
อบต. 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต 
- เนื่องจากO36ไม่พบประเมินระดับ
ความเสี่ ยง มาตรการและการ
ด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง 

ด าเนินการจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตและตรวจสอบข้อมูลการลง
เว็บไซต ์

หน่วย
ตรวจสอบ

ภายใน อบต.
มะเกลือเก่า 

ต.ค 64 
- 

มี.ค.65 

ติดตามการ
ด าเนินงานงาน 

ตรวจสอบเว็บไซต ์
อบต. 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
- URLไม่พบข้อมูลประเด็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข จึงไม่ครบ 3 
องค์ประกอบตามที่ก าหนด 

จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
พร้อมและตรวจสอบข้อมูลการลง
เว็บไซต ์

ส านักปลัด 
อบต.

มะเกลือเก่า 

ม.ค.-มี.ค.65 ติดตามการ
ด าเนินงานงาน 

ตรวจสอบเว็บไซต ์
อบต. 

O43 การด าเนินการตามมาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
- เนื่องจาก O42 ไม่พบข้อมูล 
ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่
ต้องแก้ไข จึงไม่ครบ 3 
องค์ประกอบตามที่ก าหนด 

มีการด าเนนิการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานพร้อมและ
ตรวจสอบข้อมูลการลงเวบ็ไซต ์

ส านักปลัด 
อบต.

มะเกลือเก่า 

ม.ค.-มี.ค.65 ติดตามการ
ด าเนินงานงาน 

ตรวจสอบเว็บไซต ์
อบต. 

 
 
 
 
 
 


