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คำนำ 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ 
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด 

เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทมอให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งกำหนดให้ได้ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน 
๘๕ คะแนนขึ ้นไป ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนั ้น องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์               
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานในปีต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  
มกราคม ๒๕๖๔ 
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กรอบการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ   

พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๓ เครื่องมือ     
โดยสรุป ดังน้ี 

 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
แบบวัดการรับรู้ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) 

ตัวชีวัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ ๓๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ การใช้อำนาจ  
ตัวช้ีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวช้ีวัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(EIT) 

ตัวช้ีวัดที่ ๖ คณุภาพการดำเนินงาน  ร้อยละ ๓๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

แบบตรวจการเปิดเผย ข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ร้อยละ 4๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

 
๒. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับ        

ผลการประเมิน โดยจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังน้ี 
 

คะแนน ระดับ 
95.00-100 AA 

85.00-94.99 A 
75.00-84.99 B 
65.00-74.99 C 
55.00-64.99 D 
50.00-54.99 E 

0-49.99 F 
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ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ์

 
แบบวัดการรบัรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  

( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
ตัวชี้วัด ผลคะแนน 

1. การปฏิบัติหน้าที่  93.68 
๒. การใช้งบประมาณ  81.69 
๓. การใช้อำนาจ  87.82 
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  81.47 
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  82.07 

แบบวัดการรบัรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 88.65 
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  83.58 
8. การปรับปรุงการทำงาน 83.68 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

9. การเปิดเผยข้อมูล  61.06 
๑๐. การป้องกันการทุจริต  0.00 

คะแนนเฉลี่ย 63.40 
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ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  

เรียงลำดับจากคะแนนสูงสดุ-ต่ำสุดรายตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด ผลคะแนน 
๑. การปฏิบัติหน้าที่  93.68 
2. คุณภาพการดำเนินงาน  88.65 
3. การใช้อำนาจ  87.82 
4. การปรับปรุงการทำงาน  83.68 
5. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  83.58 
6. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  82.07 
7. การใช้งบประมาณ  81.69 
8. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  81.47 
9. การเปิดเผยข้อมูล 61.06 
10. การป้องกันการทุจริต  0.00 

 
 

การวิเคราะหผ์ลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ์

************************* 

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทมอ ในภาพรวมมีระดับคะแนน 63.40 จัดอยู่ในระดับ D  

๒. ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติ
หน้าที่ มีระดับคะแนน 93.68 ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต           
มีระดับคะแนน 0.00  

3. ผลการประเมินจำนวน ๑๐ ตัวช้ีวัด มีระดับคะแนนต่ำกว่า ๘๕.00 
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ผลการประเมินการรบัรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (IT) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

ผลการประเมิน 
1. ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ในภาพรวมมีระดับคะแนน 85.31 
2. ผลการประเมินแบ่งตามตัวช้ีวัด พบว่า 

ข้อ I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผูม้าติดต่อ มากน้อยเพียงใด   
มีระดับคะแนน 85.37 
ข้อ I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อ

ที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  
มีระดับคะแนน 88.58 
ข้อ I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน 88.12 
ข้อ I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการ

ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่  
มีระดับคะแนน 100 
ข้อ I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที ่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ               

ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน ในสังคมแล้ว บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปน้ี หรือไม่  

มีระดับคะแนน 100 
ข้อ I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ ภาคเอกชน 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่  
มีระดับคะแนน 100 
ข้อ I7 ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด  
มีระดับคะแนน 60.35 
ข้อ I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ ้มค่าและไม่บิดเบือน

วัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ต้ังไว้ มากน้อยเพียงใด  
มีระดับคะแนน 86.63 
ข้อ I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื ่อประโยชน์ ส่วนตัว กลุ ่ม หรือพวกพ้อง           

มากน้อยเพียงใด  
มีระดับคะแนน 98.73 
ข้อ I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา             

ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด  
มีระดับคะแนน 96.19 
ข้อ I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ มากน้อย

เพียงใด  
มีระดับคะแนน 82.75 
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ข้อ I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
มากน้อยเพียงใด  

มีระดับคะแนน 65.47 
ข้อ I13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด  
มีระดับคะแนน 83.42 
ข้อ I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

มากน้อยเพียงใด  
มีระดับคะแนน 74.46 
ข้อ I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้

ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด  
มีระดับคะแนน 77.08 
ข้อ I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด  
มีระดับคะแนน 98.73 
ข้อ I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต 

มากน้อยเพียงใด  
มีระดับคะแนน 96.19 
ข้อ I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะการถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ

มีการซื้อขายตำแหน่ง, เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  
มีระดับคะแนน 97.01 
ข้อ I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ

นำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  
มีระดับคะแนน 94.92 
ข้อ I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน           

ของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด  
มีระดับคะแนน 64.23 
ข้อ I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด  
มีระดับคะแนน 82.12 
ข้อ I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้                 

ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด  
มีระดับคะแนน 91.04 
ข้อ I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

มากน้อยเพียงใด  
มีระดับคะแนน 75.73 
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ข้อ I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ         
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  

มีระดับคะแนน 80.81 
ข้อ I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย

เพียงใด  
มีระดับคะแนน 84.69 
ข้อ I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต        

ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน หรือไม่  
มีระดับคะแนน 90.38 
ข้อ I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด  
มีระดับคะแนน 78.31 
ข้อ I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต, ตรวจสอบการทุจริตและลงโทษ

ทางวินัยเมื่อมีการทุจริต ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด  
มีระดับคะแนน 80.42 
ข้อ I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด  
มีระดับคะแนน 82.15 
ข้อ I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที ่จะเกิดขึ ้น ในหน่วยงานของท่าน ท่านมี          

ความคิดเห็นต่อประเด็น สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก, สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้, 
มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา, มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง อย่างไร  

มีระดับคะแนน 76.44 

ตัวชี้วัดที่ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับคะแนน ๘๕.๐๐ 
ข้อ I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อย

เพียงใด มีระดับคะแนน 60.35 
ข้อ I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ มากน้อย

เพียงใด มีระดับคะแนน 82.75 
ข้อ I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

มากน้อยเพียงใด มีระดับคะแนน 65.47 
ข้อ I13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมมากน้อย

เพียงใด มีระดับคะแนน 83.42 
ข้อ I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับ คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

มากน้อยเพียงใด มีระดับคะแนน 74.46 
ข้อ I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานหรือการให้

ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด มีระดับคะแนน 77.08 
ข้อ I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน        

ของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด มีระดับคะแนน 64.23 
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ข้อ I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด มีระดับคะแนน 82.12 
ข้อ I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

มากน้อยเพียงใด มีระดับคะแนน 75.73 
ข้อ I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ            

เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด มีระดับคะแนน 80.81 
ข้อ I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย

เพียงใด มีระดับคะแนน 84.69 
ข้อ I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด มีระดับคะแนน 

78.31 
ข้อ I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต, ตรวจสอบการทุจริตและลงโทษ

ทางวินัยเมื่อมีการทุจริต ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด มีระดับคะแนน 80.42 
ข้อ I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด มีระดับคะแนน 82.15 
ข้อ I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที ่จะเกิดขึ ้น ในหน่วยงานของท่าน ท่านมี                 

ความคิดเห็นต่อประเด็น สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก, สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้, 
มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา, มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง อย่างไร           
มีระดับคะแนน 75.44 

ข้อบกพร่องทีต้่องแก้ไข/ปรบัปรุง 

๑. เจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไม่ได้ศึกษาและทำ
ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณว่าในการดำเนินการเบิกจ่ายหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต้องให้เป็นไป
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หากไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ต้องขออนุมัติดำเนินการปรับแผน                 
ก่อนการดำเนินการ 

๒. เจ ้าหน้าที ่ขาดความรู ้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ ัต ิงาน ซึ่ง                 
การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ได้ประเมินจากคุณภาพของผลงานอย่างเดียวแต่ยังใช้เกณฑ์การประเมิน             
ด้านสมรรถนะร่วมด้วย ดังนั้น หากแม้ว่าการประเมินในด้านคุณภาพของผลงานได้คะแนนเต็มแต่การประเมิน    
ด้านสมรรถนะได้คะแนนต่ำก็มีผลทำให้คะแนนและผลการประเมินเกิดความแตกต่างกันได้ 

๓. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ภายในหน่วยงานไม่ครบทุกกระบวนงาน           
ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ผลการประเมินการรบัรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (EIT) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ผลการประเมิน 
๑. ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในภาพรวมมีระดับคะแนน 85.30 
๒. ผลการประเมินแบ่งตามตัวช้ีวัด พบว่า 
ข้อ E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่ท่านตามขั้นตอนและ

ระยะเวลาที่กำหนด มากน้อยเพียงใด  
มีระดับคะแนน 87.54 
ข้อ E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ 

อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 
มีระดับคะแนน 86.09 
ข้อ E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน

อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อยเพียงใด 
มีระดับคะแนน 86.99 
ข้อ E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้

จ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น                
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือให้บริการ หรือไม่ 

มีระดับคะแนน 97.30 
ข้อ E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ

ส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 
มีระดับคะแนน 85.33 
ข้อ E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีลักษณะเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมี

ช่องทางหลากหลาย มากน้อยเพียงใด 
มีระดับคะแนน 77.73 
ข้อ E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ          

อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
มีระดับคะแนน 82.16 
ข้อ E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/

การให้บริการ หรือไม่ 
มีระดับคะแนน 87.17 
ข้อ E9 หน่วยงานที ่ท่านติดต่อ มีการชี ้แจงและตอบคำถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี ่ยวกับ         

การดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
มีระดับคะแนน 84.82 
ข้อ E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู ้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่               

ในหน่วยงาน หรือไม่ 
มีระดับคะแนน 86.02 
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ข้อ E11 เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที ่ท ่านติดต่อมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัต ิงาน/               
การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

มีระดับคะแนน 83.23 
  ข้อ E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

มีระดับคะแนน 83.23 
ข้อ E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ            

ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 
มีระดับคะแนน 86.73 

  ข้อ E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย            
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
  มีระดับคะแนน 80.95 
  ข้อ E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น มากน้อยเพียงใด 
  มีระดับคะแนน 84.25 

ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงทีสุ่ด มีระดับคะแนน 97.30 ได้แก่  
ข้อ E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้

จ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น            
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือให้บริการ หรือไม่ 

ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับคะแนน 85.00 ได้แก่  
ข้อ E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีลักษณะเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมี

ช่องทางหลากหลาย มากน้อยเพียงใด 
มีระดับคะแนน 77.73 
ข้อ E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง

ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
มีระดับคะแนน 82.16 
ข้อ E9 หน่วยงานที ่ท่านติดต่อ มีการชี ้แจงและตอบคำถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี ่ยวกับ           

การดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
มีระดับคะแนน 84.82 
ข้อ E11 เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที ่ท ่านติดต่อมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัต ิงาน/             

การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
มีระดับคะแนน 83.23 

  ข้อ E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

มีระดับคะแนน 83.23 
 
 



10 
 
  ข้อ E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย            
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
  มีระดับคะแนน 80.95 
  ข้อ E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น มากน้อยเพียงใด 
  มีระดับคะแนน 84.25 

ข้อบกพร่องทีต้่องแก้ไข/ปรบัปรุง 
๑. ขั้นตอนการให้บริการมีหลายขั้นตอนทำให้การบริการงานล่าช้า  
๒. การให้บริการในแต่ละงานบริการไม่สามารถอำนวยความสะดวกและเป็นที่พึงพอใจของ

ประชาชนผู้รับบริการได้เท่าที่ควร 
๓. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไม่ครบทุกกระบวนงาน ทำให้ประชาชน

ผู้รับบริการขาดความรู้ความเข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้อง 

การพัฒนาหรอืการแก้ไข 
๑. การยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน โดยอบรมส่งเสริมเกี่ยวกับการให้บริการ

ประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ มอบหมายให้สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และ กองการศึกษาฯ รับผิดชอบภายใต้งานที่
เก่ียวข้อง/กำกับดูแล  

๒. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน และขั ้นตอนการขอรับการบริการงาน                 
จากหน่วยงานโดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และคู่มือการให้บริการประชาชน มอบหมายให้สำนักปลัด กองคลัง   
กองช่าง และกองการศึกษาฯ รับผิดชอบ  
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การประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
ผลการประเมิน 
๑. ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ในภาพรวมมีระดับคะแนน 30.53  
๒. ผลการประเมินแบ่งตามตัวช้ีวัด พบว่า ตัวช้ีวัดที่มีระดับคะแนน ๑๐๐ ได้แก่  

ข้อ O๑ โครงสร้าง 
ข้อ O๒ ข้อมูลผู้บริหาร  
ข้อ O๓ อำนาจหน้าที่  
ข้อ O๕ ข้อมูลการติดต่อ  
ข้อ O๖ กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
ข้อ O7) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข้อ O๘ Q&A 
ข้อ O๑๐ แผนดำเนินงานประจำปี  
ข้อ O๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  
ข้อ O1๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ข้อ O๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
ข้อ O๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
ข้อ O๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
ข้อ O๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน  
ข้อ O๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
ข้อ O๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
ข้อ O๒๒ ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
ข้อ O๒๓ สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ข้อ O๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
ข้อ O๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
ข้อ O๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
ข้อ O3๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

3. ตัวช้ีวัดที่มีระดับคะแนน ๐.๐๐ ได้แก่ 
ข้อ O๔ แผนยทุธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
ข้อ O๙ Social Network 
ข้อ O๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ข้อ O๑๕ ข้อมลูเชิงสถิติการให้บริการ  
ข้อ O๑๗ E-Service  
ข้อ O๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ข้อ O๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
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ข้อ O๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ข้อ O๒9 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
ข้อ O๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
ข้อ O31 ข้อมลูเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  
ข้อ O๓๔ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
ข้อ O๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
ข้อ O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
ข้อ O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ข้อ O๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ข้อ O๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  
ข้อ O๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  
ข้อ O๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
ข้อ O๔๒ มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ข้อ O๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ข้อบกพร่องทีต้่องแก้ไข/ปรบัปรุง 
๑. เจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบแต่ละงานไม่ได้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจในการตอบแบบประเมินตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใส 

การพัฒนาหรอืการแก้ไข 
๑. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยจัดประชุม

อบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มอบหมายให้
สำนักปลัดรับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ และให้รายงานผลการดำเนินงาน         
ต่อผู้บริหาร ภายในวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร โดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางช่องทาง
ต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ Facebook , เสียงตามสายประจำหมู่บ้านฯลฯ อย่างสม่ำเสมอ มอบหมายให้สำนักปลัด   
กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษาฯ รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔             
และให้รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร ภายใน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ไปสู่การปฏิบติั 

๑. ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกับพนักงานส่วน

ตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  
๔. ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละงานท่ีรับผิดชอบเป็นประจำทุกเดือน 
๕. เผยแพรผ่ลการดำเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ปิดประกาศ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และทาง

เว็บไซต์ ของหน่วยงาน 
 


