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ค าน า 

ตามท่ี ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินโครงการส่งเสมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจ าปี พ.ศ.256 

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564 และเพ่ิมเติม 
2565) และเพ่ือให้เป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564 และเพ่ิมเติม 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ เพื่อก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชดัเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตอย่างแท้จริง นั้น 

  เมื่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ ในฐานะหน่วยงานผู้รับการประเมิน 
จึงควรมีการน าผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางท่ีดีขึ้น สอดรับ
การประเมินต่อไป 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

1. ความเป็นมาของการรปะเมิน 

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 

ส านักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ส านักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการ
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมด าเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันเพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน 
ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ 
(Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Base) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงาน
ที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีภาพลักษณ์ท่ีดีขึ้นในอนาคต อันจะน าไปสู่การสร้าง
ความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสน ามาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและ
ประเทศชาติต่อไป 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

 



 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับที่ดี ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมี
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ที่ 85.35 คะแนน 

      ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

    อ.บ.ต ส านักตะคร้อ ได้มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ที่ดีเยี่ยมควรรักษา
มาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ปัญหาการทุจริต ซึ่งผู้ตรวจ
ประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ า โดยเฉพาะใน  

    I28 หน่วยงานควรมีแนวทางในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการ
ทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ 

  I29 หน่วยงานควรน าผลจากการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการ
ทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต มาเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ 

  I30 หน่วยงานควรมีแนวทางปฏิบัติส าหรับร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการร้องเรียนที่
สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้ควรมีแนวทางในการจัดการข้อมูลให้เกิดความมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนด้วย 
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      ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
  อ.บ.ต ส านักตะคร้อ ได้มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงานที่ดีเยี่ยม ควรรักษา
มาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างานซึ่งผู้ตรวจ
ประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ า โดยเฉพาะใน 

    E11 หน่วยงานควรจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
ให้ครบตามองค์ประกอบโดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือนหรือรายปี เพื่อแสดงถึงความ
โปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก    

  E12 หน่วยงานควรน าเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาขั้นตอนการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี หรือจากมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส และการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงสามารถ
สรุปจากรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ นอกจากนี้ หน่วยงานอาจแสดงผลงานดังกล่าว
เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพ่ือให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน และควรน าไปเผยแพร่ให้ประชาชน
รับทราบในรูปแบบต่าง ๆ 

  E15 ผู้บังคับบัญชาควรน าผลการประเมินในด้านการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการคัดเลือกเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาก าหนดนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลในปีถัดไป พร้อมทั้ง ด าเนินการตามนโยบายหรือแผนที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ ควรรายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามที่ได้มีการด าเนินการไว้แล้ว  

      ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

      อ.บ.ต ส านักตะคร้อ ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะ
ต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้ 

      ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

       ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1, 9.2, 9.3 หน่วยงานควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
องค์ประกอบของหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ หากไม่มีข้อมูลควร
ชี้แจงว่าไม่มี 

  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 หน่วยงานควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบของ
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ เช่น ข้อ O38 หน่วยงานต้องแสดงถึงกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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3.การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 93.04 
2 การเปิดเผยข้อมูล 89.92 

 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
3 การใช้อ านาจ 88.98 
4 การใช้งบประมาณ 88.77 
5 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 87.25 
6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 87.13 
7 คุณภาพการด าเนินงาน 85.89 
8 การป้องกันการทุจริต 81.25 
9 การปรับปรุงการท างาน 80.68 

10 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 77.51 
 

   จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 
อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่
แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนที่ต้องพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

  3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) 

   (1)  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ 93.04 เป็นคะแนนจาก
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืน
ในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม 
ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน เต็ม
ความสามารถและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

  3.2 จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90) 

   (1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 89.92 เป็น
คะแนนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงานเพื่อ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้าง 
(2) ข้อมูลการติดต่อ (3) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
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บุคคล และ (4) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

   (2) ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 88.98 เป็นคะแนน
จากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์  จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมไม่เลือดปฏิบัติ รวมถึงการใช้อ านาจสั่งการเห็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง    

   (3) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 88.77 เป็น
คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์   จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการ
ต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า
งบประมาณ ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือการเบิกจ่ายอย่างไม่ถูกต้อง ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับ
พัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

   (4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 87.25 
เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการก าหนดแนวทางในการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้องให้เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ ซึ่งควรจะต้องส่งเสริมให้การใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้องมีความ
สะดวก และการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ 

   (5) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 87.13 
เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   (6) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 85.89 เป็น
คะแนนจากตังชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของ
หน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน  ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
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รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้บริหาร ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

   (7) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 81.25 เป็น
คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือ
เปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต ได้แก่ นโยบายไม่รับของขวัญ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทาง
จริยธรรม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้
ความส าคัญต่อผลการประเมินเพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการ
ก ากับติดตามการน าไปกสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

   (8) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 80.68 เป็น
คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้บริหาร ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการท างาน ขั้นตอนวิธีการบริการ และการพัฒนาการให้บริการผ่านทาง
ออนไลน์ให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน รวมไปถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นและเกิดความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 

   (9) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 77.51 
เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อ
สาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลายสามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน ใน
ขณะเดียวกันหน่วยงานก็จะต้องมีการอธิบายหรือชี้แจงต่อประชาชนได้อย่างชัดเจนด้วย  หน่วยงานควรมีช่องทางที่
เปิดโฮกาสให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถให้ค าติชม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน หรือข้อมูล
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ 

4.ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

4.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

    อ.บ.ต ส านักตะคร้อ ได้มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ที่ดีเยี่ยมควรรักษา
มาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ปัญหาการทุจริต ซึ่งผู้ตรวจ
ประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ า โดยเฉพาะใน  
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I28 หน่วยงานควรมีแนวทางในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการ 

ทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ 

  I29 หน่วยงานควรน าผลจากการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการ
ทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต มาเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ 

  I30 หน่วยงานควรมีแนวทางปฏิบัติส าหรับร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการร้องเรียนที่
สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้ควรมีแนวทางในการจัดการข้อมูลให้เกิดความมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนด้วย 

  4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
                  อ.บ.ต ส านักตะคร้อ ได้มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงานที่ดีเยี่ยม 
ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างานซึ่ง
ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ า โดยเฉพาะใน 

    E11 หน่วยงานควรจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
ให้ครบตามองค์ประกอบโดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือนหรือรายปี เพื่อแสดงถึงความ
โปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก    

  E12 หน่วยงานควรน าเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาขั้นตอนการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี หรือจากมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส และการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงสามารถ
สรุปจากรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ นอกจากนี้ หน่วยงานอาจแสดงผลงานดังกล่าว
เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพ่ือให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน และควรน าไปเผยแพร่ให้ประชาชน
รับทราบในรูปแบบต่าง ๆ 

  E15 ผู้บังคับบัญชาควรน าผลการประเมินในด้านการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการคัดเลือกเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาก าหนดนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลในปีถัดไป พร้อมทั้ง ด าเนินการตามนโยบายหรือแผนที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ ควรรายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามที่ได้มีการด าเนินการไว้แล้ว 

  4.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

          อ.บ.ต ส านักตะคร้อ ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะ
ต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้ 
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             ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   

                      ตวัชี้วัดย่อยท่ี 9.1, 9.2, 9.3 หนว่ยงานควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
องค์ประกอบของหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ หากไม่มีข้อมูลควร
ชี้แจงว่าไม่มี 

  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 หน่วยงานควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบของ
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ เช่น ข้อ O38 หน่วยงานต้องแสดงถึงกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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5.การน าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปะงบประมาณ พ.ศ.2566 

  1.ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีค่าต่ าสุด ซึ่งผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาก าหนดแนวทางใน
การขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษวินัยเมื่อมีการทุจริต พร้อมทั้งมรการเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ 

ตารางผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจาก

การประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติ 

 
 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตามรายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

การขับเคลื่อนเกี่ยวกับ
การเฝ้าระวังการทุจริต 
การตรวจสอบการทุจริต 
และการลงโทษทางวินัย
เมื่อมีการทุจริต 
 
หน่วยงานควรมีแนวทาง
ปฏิบัติส าหรับร้องเรียน
การทุจริต และช่องทาง
การร้องเรียนที่สะดวก
และเข้าถึงได้ง่าย  

-จัดท าประกาศเก่ียวกับการ 
เฝ้าระวังระวังการทุจริต การตรวจสอบ
การทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อ
มีการทุจริต 
 
 
-จัดท าช่องทางส าหรับร้องเรียนการ
ทุจริตทางเว็ปไซต์ของ อบต.และ
ร้องเรียนได้โดยตรงที่ อบต. 

-มาตรการส่งเสริมการ
เฝ้าระวังการทุจริต 
 
 
 
 
--มาตรการส่งเสริมการ
เฝ้าระวังการทุจริต 

ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
ทุกส่วนราชการ⁄ 
 
 

⁄ 
 
 
 
 
 
⁄ 
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ตารางผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

              2.ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงการท างาน มีค่าต่ าสุด ซึ่งหน่วยงานต้องปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการ 

ปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจาก

การประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติ 

 
 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตามรายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

การปรับปรุงการท างาน
เจ้าหน้าที่ต้องมีการ
ปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
หน่วยงาน มีการ
ปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/
การให้บริการดีขึ้น มาก
น้อยเพียงใด  

-สร้างกระบวนการปรึกษาหารือ
ระหว่างผู้บริหารและบุคคลเพื่อร่วมกัน
ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริม
ให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือ
ให้ค าแนะน าในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก 
 
-การประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างทุกส่วนราชการ
ประจ าเดือน 

มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงาน 
 

1.ส านักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษาฯ 
 

⁄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⁄ 
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ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจาก

การประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 
 
 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตามรายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 
หน่วยงาน เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
หน่วยงานมีการปรับปรุง
การด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความ
โปร่งใส 
 

หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการได้มีการประเมินความพึงพอใจในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ พร้อมทั้งมีกิจกรรมรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงาน/
การให้บริการของ อบต. เช่น โครงการ อบต.พบ
ประชาชน และมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักตะคร้อ และประชาสัมพันธ์ช่องทาง
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการด าเนิน 
งานของ อบต.ให้ประชาชนได้มีโอกาสได้เข้ามามี
ส่วนร่วม 
 
หน่วยงานด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบ เช่น ข้อมูลแผนด าเนินงาน ข้อบัญญัติ
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม โครงการ
ต่างๆ 

มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
 
มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง 
 

1.ส านักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษาฯ 
 

⁄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⁄ 
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ตารางผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

      3.ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การเปิดเผยข้อมูลมีค่าต่ าสุด  ซึ่งหน่วยงานต้องปรับปรุงข้อมูลที่จะต้องลงในเว็ปไซต์องค์กร ให้ครบถ้วน  

เช่น จัดท าโครงสร้างฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า  เพ่ิมช่องทางการติดต่อให้ครบถ้วนตามที่ก าหนด จัดท าข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและเผยแพร่จัดท าช่องทางให้แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงได้จากเว็ปไซต์หลักของหน่วยงาน 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อนจากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 
 
 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตามรายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 
1.จัดท าเว็ปไซต์องค์กร โดย
ต้องน าข้อมูลต่างๆ ลงให้
ครบถ้วน เช่น จัดท าโครงสร้าง
ฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ข้าราชการประจ า เพ่ิมช่อง
ทางการติดต่อให้ครบถ้วนตามที่
ก าหนด จัดท าข้อมูลหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและเผยแพร่
จัดท าช่องทางให้แจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่สามารถเข้าถึง
หรือเชื่อมโยงได้จากเว็ปไซต์
หลักของหน่วยงาน 
 

ในประงบประมาณ 2566 อบต.ส านักตะคร้อ 
จะด าเนิน ปรับปรุง เว็ปไซต์ องค์การที่ยังไม่
ครบถ้วน เช่น -โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย
โครงสร้างฝ่ายการเมือง และโครงสร้างฝ่าย
ข้าราชการประจ า โดยจะท าจัดท าเป็นแผนผัง
โครงการฯ เผยแพร่หน้าเว็ปไซต์ในรูปแบบที่
แสดงให้เห็นได้ในทันที่ และจัดท าแผนผัง
โครงสร้างฯ เป็นรูปแบบไฟล์เอกสาร(ไฟล์ PDF.) 
แล้วน ามาเผยแพร่บนเว็ปไซต์หลักของหน่วยงาน 
-ช่องทางการติดต่อสื่อสาร จะด าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานบนเว็ปไซต์ให้ครบทั้ง 
4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ E-mail แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

1.มาตรการใน
การจัดกการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
2.มาตราการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

1.ส านักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษาฯ 
 

⁄ 
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ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อนจากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 
 
 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตามรายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 
 อบต.ส านักตะคร้อ จะเผยแพร่ข้อมูลการ

ด าเนินงานการให้บริการ ผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารในเรื่องต่างๆให้
ประชาชนได้ทราบ โดย 
1.ส่งหนังสือถึงผู้น าชุมชน ให้เผยแพร่ ชื่อเว็บไซต์
,เฟชบุ๊ก,ไลน์,และเชิญชวนประชาชนให้เข้าชม 
เว็บไซต์,เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มเฟชบุ๊ก,ไลน์
ของ อบต. 
2.ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน 
3.จะน าข้อมูลด้านต่าวๆ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์, 
เฟชบุ๊ค,ไลน์,ให้ครอบคลุมในทุกๆข้อมูลข่าวสาร ที่
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป 
 
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด ด าเนินการจัดท า
ข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและเผยแพร่ 
 
อบต.ส านักตะคร้อ จัดท าช่องทางให้แจ้งเรื่อง
ร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

1.มาตรการใน
การจัดกการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
2.มาตราการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

1.ส านักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษาฯ 
 

⁄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


