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จัดท าโดย 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  



ค าน า 
 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงาน ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ โดยใช้แนวทางและเครื่องมอการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

 เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเฉลียง ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของหน่วยงานเพ่ือเป็นการยกระดับการด าเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

มกราคม 2565 

 

  



สารบัญ 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 
เครื่องมือ ดังนี้ 
 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 30 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ร้อยละ 30 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 40 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 
 

2. หลักเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผล
การประเมิน โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนน 

AA 95 – 100 
A 85 – 94.99 
B 75 – 84.99 
C 65 – 74.99 
D 55 – 64.99 
E 50 – 54.99 
F 0 – 49.99 
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3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้ 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 88.39 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 84.47 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 87.84 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 82.45 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.47 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 85.94 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.83 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 78.78 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 51.60 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 6.25 
 

3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 10 ตัวชี้วัด 
ได้คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง มีระดับคะแนน 62.27 คะแนนจัดอยู่ในระดับ D 

3.2 ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ
หน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน มี
ระดับคะแนนสูงกว่า 85.00 ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีระดับ
คะแนน 6.25 

3.3 ผลการประเมินจ านวน 6 ตัวชี้วัด มีระดับคะแนนต่ ากว่า 85.00 
 

4. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เฉลียง (ITA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/ ประเด็นการวิเคราะห์ (IIT) 
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4.1 การประเมินผลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการวิเคราะห์ (IIT) 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
(88.39 คะแนน) 

จากผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) คะแนนรวม 85.13 พบว่า ประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนา 
จ านวน 12 ประเด็น คือ 

1. ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ การให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ 
มีคะแนนการประเมิน 77.27 คะแนน 

2. การให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน มีคะแนนการประเมิน 
67.88 คะแนน 

3. การรับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี มีคะแนนการ
ประเมิน 65.75 คะแนน 

4. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ มีคะแนนการประเมิน 67.93 คะแนน 

5. การมอบหมายงาน มีคะแนนการประเมิน 78.34 คะแนน 

6. ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคุณภาพผลงาน 

มีคะแนนการประเมิน 76.25 คะแนน 

7. ความสะดวกในข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีคะแนนการ
ประเมิน 74.19 คะแนน 

8. ขั้นตอนเก่ียวกับการขอใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นไปตาม
ขั้นตอน มีคะแนนการประเมิน 75.22 คะแนน 

9. การตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มีคะแนนการประเมิน 77.28 
คะแนน 

10. การเปิดเผยข้อมูล เพ่ือป้องกันการทุจริต มีคะแนนการประเมิน 
78.28 คะแนน 

11. การระวัง ตรวจสอบ รวมถึงการลงโทษทางวินัย เมื่อมีการ
ทุจริต มีคะแนนการประเมิน 75.89 คะแนน 

12. การปฏิบัติเมื่อพบกาทุจริตเกิดข้ึน มีคะแนนการประเมิน 
78.33 คะแนน  

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

(84.47 คะแนน) 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

(87.84 คะแนน) 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

(82.45 คะแนน) 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

(82.47 คะแนน) 
 

 
 

 

/ ประเด็นการวิเคราะห์ (EIT)  
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4.2 การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการวิเคราะห์ (EIT) 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

(85.94 คะแนน) 
จากผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) คะแนนรวม 83.85 พบว่า ประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนา 
จ านวน 7 ประเด็น คือ 

1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน มีคะแนนการประเมิน 79.96 
คะแนน 

2. มีการเผยแพร่ผลงานหรอข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มีคะแนนการประเมิน 79.22 คะแนน 

3. ความชัดเจนในการชี้แจงและตอบค าถามเก่ียวกับการด าเนินงาน 
/ การให้บริการ มีคะแนนการประเมิน 77.01 คะแนน 

4. ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน / การให้บริการให้ขึ้น มีคะแนน
การประเมิน 74.39 คะแนน 

5. การปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินการ ให้ดีขึ้น มีคะแนน
การประเมิน 75.51 คะแนน 

6. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา / การ
ด าเนินงาน มีคะแนนการประเมิน 72.18 คะแนน 

7. การปรับปรุงการด าเนินงาน / การให้บริการให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น ชัดเจน มีคะแนนการประเมิน 72.92 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

(86.83 คะแนน) 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 

(78.78 คะแนน) 

 

4.3 การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการวิเคราะห์ (OIT) 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
(51.60 คะแนน) 

จากผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
คะแนนรวม 28.93 พบว่า ประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนา จ านวน 
26 ประเด็น คือ 

1. โครงสร้าง ต าแหน่ง ส าคัญของผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น 
2. ข้อมูลผู้บริหารไม่ครบ 

3. ไม่มีการระบุอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง อปท. 
4. ไม่พบรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาวถึง ปีงบ 2564 
5. Social Network ไม่พบการเชื่อมโยงในหน้าเว็บ 

6. รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 
 

/ ประเด็นการวิเคราะห์ (OIT) ต่อ  
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการวิเคราะห์ (OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
(6.25 คะแนน) 

7. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

8. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 6 เดือนแรกใน ปีงบ 2564 

9. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 

10. รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 

11. ไม่มีรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

12. ไม่พบแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรอแผนการจัดหาพัสดุ 
13. ไม่พบข้อมูลประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

14. ไม่มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมตลอดทั้งปี 
15. ไม่พบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

16. คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

17. การเปดิโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
ภารกิจ 

18. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารหรอกิจกรรมด้านความโปร่งใส 

19. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
20. การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

21. ไม่พบกิจกรรมที่เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

22. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

23. รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 

24. รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
25. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

26. การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง อ าเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา 

.................................................................................... 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1. การปรับคุณภาพ
การให้บริการ 

มีช่องทางให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ส านักปลัด ตุลาคม 2564 
– 

กันยายน 2565 

รายงานผล/
มาตรการในการ
ด าเนินงาน 

ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน/ 
ให้บริการและจัดท าหรือ
พัฒนาคู่มือหรือแนวทางการ
ให้ค าชี้แจงหรือการตอบ
ค าถาม 

ทุกส่วนราชการ คู่มือการปฏิบัติงาน/
ให้บริการปรากฏบน
เว็บไซต์หลัก 

เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน/ 
ให้บริการ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนทราบ 

ทุกส่วนราชการ 

2. การให้ข้อมูล
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

เผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ให้เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนทราบ 

ส านักปลัด ภายในเดือน 
มกราคม 2565 

ให้แผนปรากฏบน
เว็บไซต์หลัก 

3. การตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

จัดท ารายงานและ
ประชาสัมพันธ์การใช้จ่าย
งบประมาณผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น เว็บไซต์, เพจ อบต. ให้
เจ้าหน้าที่และประชาชน
รับทราบให้ชัดเจน 

ส านักปลัด 

กองคลัง 

ตุลาคม 2564 
– 

กันยายน 2565 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

4. การปรับปรุงข้อ
ปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

มีการจัดท าประกาศและ
แนวทางปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของ อบต.เฉลียง ไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
บริการประชาชน 

ส านักปลัด ตุลาคม 2564 
– 

กันยายน 2565 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน พร้อม
สถิติการให้บริการ 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง อ าเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา 

.................................................................................... 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

5. การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

จัดประชุมหรืออบรมชี้แจง ให้
ความรู้ ความเข้าใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส รวมถึงแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

ส านักปลัด ตุลาคม 2564 
– 

กันยายน 2565 

รายงานผล/
มาตรการในการ
ด าเนินงาน 

6. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/
ผลงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์หลัก 

ส านักปลัด ตุลาคม 2564 
– 

กันยายน 2565 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน รวมถึง
ความคืบหน้าราย
เดือน 

ปรับปรังข้อมูลและข่าว
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์หลัก
ให้เป็นปัจจุบัน 

การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่
เผยแพร่ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 


