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ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมิน  
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good  Governance)  ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ฉบับนี้  ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1)  การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ  (3) การใช้อ านาจ  (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการ
ด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (8) การปรับปรุงระบบการท างาน  (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) 
การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)  และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ส านักปลัดเทศบาล  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน  ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  และประการ
ส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ  ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์
เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ  และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI)  ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
 

1. ความเป็นมาของการประเมิน 
 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันเพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน 
ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ 
และหลักฐานเชิงประจักษ์ เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหรงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต อันจะน าไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใสน ามาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและเทศชาติต่อไป 
 
 

2. กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ โดย
สรุป ดังนี้ 
  

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน ( IIT) 

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

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนนิงาน ร้อยละ 30 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 40 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
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 การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนน ควบคู่กับ
ระดับผลการประเมินโดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

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 
 
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ประจ าปี พ.ศ. 

2565  มีคะแนนรวม 62.53  อยู่ในระดับ D  สามารถอธิบายแยกเป็นรายตัวชี้วัด ดังนี้ 
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  1. ด้าน IIT พบว่า การด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานด าเนินการดีเยี่ยม 
ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้ววัดด้านการใช้งบประมาณ  มีค่าต่ าสุด  เท่ากับ 80.33  
ซึ่งหน่วยงานต้องจัดให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งก ากับ
ติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการก ากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  
และต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน และก าหนดมาตรการส าหรับการ
ป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ครบตามองค์ประกอบ โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/
จัดหาพัสดุรายเดือนหรือรายปี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายใน
และบุคลลากรภายนอก 

  2. ด้าน EIT พบว่า การด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน หน่วยงานด าเนินการ
ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 
78.84 ซึ่งหน่วยงานต้องมีการเปิดเผยและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และอ านวย
ความสะดวกในการเข้าใช้งาน  จัดท าและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ-สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสาร
สองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น นอกจากนี้ ต้องเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก 
สามารถเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  และ
หน่วยงานต้องมีการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์โดยจัดให้มี
มาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส 

  3. ด้าน OIT พบว่า  ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริตมีค่าต่ าสุด  เท่ากับ 6.25 
ซึ่งหน่วยงานไม่ได้รับคะแนนประเมิน ในประเด็นดังนี้  

- ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1) O2 ไม่มีข้อมูลข้าราชการประจ า O9 ไม ่
ระบุต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน (ตัวชี้วัดย่อย
ที่ 9.2)  O10, O11, O12, O16 และO17 ข้อมูลไม่ครบตามองค์ประกอบที่ก าหนด (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3)  
O20 ไม่พบลิงค์ส าหรับดูข้อมูล  O22 และ O23 ข้อมูลไม่ครบตามองค์ประกอบที่ก าหนด (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4)  
O25, O26, O27 และ O28 ข้อมูลไม่ครบตามองค์ประกอบที่ก าหนด (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5)  O29, O30 และ 
O33 ข้อมูลไมค่รบตามองค์ประกอบที่ก าหนด 
  - ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1) O34 และO35 ไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงช่องทาง (URL) ที่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน O36, O38 และ 
O39 ข้อมูลไม่ครบตามองค์ประกอบที่ก าหนด (ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ไม่ใช่มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
  จากประเด็นที่กล่าวข้างต้น สาเหตุเกิดจากหน่วยงานมีการตอบแบบ OIT และด าเนินการเปิดเผย
ข้อมูล สาธารณะที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  ค าตอบที่ใส่มาในแบบ OIT ไม่ปรากฏข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับข้อค าถามจึงท าให้ไม่ได้รับคะแนนประเมิน อีกทั้ง หน่วยงานขาดการประชุมวางแผน/ชี้แจง
รายละเอียดในการจัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 
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4. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม อ าเภอโชคชัย จังหวัดนคคราชสีมา 
 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 98.95 
2 การแก้ไขปัญหาทุจริต 96.20 
3 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 94.45 
4 การใช้อ านาจ 93.97 
5 คุณภาพการด าเนินงาน 88.16 
6 การปรับปรุงการท างาน 82.50 
7 การใช้งบประมาณ 80.33 
8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 78.84 
9 การเปิดเผยข้อมูล 42.48 

10 การป้องกันการทุจริต 6.25 
 

สามารถอธิบายแยกเป็นรายตัวชี้วดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.95   

รองลงมา คือ  ตัวชี้วัดด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  96.20  ตัวชี้วัดด้านการใช้
ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.45 ตัวชี้วัดด้านการใช้อ านาจ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
93.97  ตัวชี้วัดด้านคุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.16 ตัวชี้วัดด้านการการปรับปรุงการ
ท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.50 ตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  80.33  
ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  78.84  ตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 42.48  ตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 6.25 
 

 จากผลกาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นจุดแข็ง 
และจุดอ่อนที่ต้องพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
 4.1 วิเคราะห์จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 8๕)  จ านวน 5 ตัวช้ีวัด คือ 

  (๑) ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.95  เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม
ขั้นตอน  และระยะเวลาที่ก าหนดไว้  สะท้อนให้เห็นว่า  หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลัก
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  แต่อย่างไรก็ดี  หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
  (2)  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.20 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  เห็นได้ว่า
หน่วยงานควรทบทวนนโยบายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  
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และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไข  ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ที่
จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย  และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายในในการ
ร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย  รวมทั้งหน่วยงานควรมีกระบวนการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน  รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ไปปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
  (3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  94.45  เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
น าไปใช้ผู้อ่ืน  และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ  ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการ
ยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  เห็น
ได้ว่า  หน่วยงานจะควรมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ  รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
  (4) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.97  เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน  การประเมินผล  การปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ  
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  เห็นได้ว่า  บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้
อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน  อย่างไรก็ดี  สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพื่อให้
หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากข้ึนในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของผลงาน  เนื่องจากมีบางกลุ่มตัวอย่างจากการประเมินที่ให้ความคิดเห็นว่าการประเมินและการเลื่อน
ระดับยังขาดความเป็นธรรม 
  (5) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.16  เป็น
คะแนนจากการประเมิการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ด าเนินงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  เห็นได้ว่า  ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่
ผู้รับบริการ  ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ  และไม่พบว่ามีการเรียกรับสิ นบน  
อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น  ควรพัฒนาในเกี่ยวกับการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณะควรรับทราบอย่างชัดเจน  ควรเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย  ไม่ซับซ้อน  และมี
ช่องทางหลากหลาย  ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน  การบริการให้เกิดความโปร่งใส  ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 
 
 4.2 วิเคราะห์จุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง ที่จะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป (ตัวชี้วัดที่
ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 8๕)  จ านวน 5 ตัวชี้วัด คือ 

      (๑)  ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงการท างาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.50  เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการท างาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงงานให้ดียิ่งขึ้น   
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รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  เห็นได้ว่า  หน่วยงาน
ควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย  ทั้งนี้  นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว 
ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 
  (2) ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.33 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่าง
โปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่า
วัสดุอุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพั สดุด้วย  เห็นได้ว่า  
หน่วยงานควรให้ความส าคัญ  กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
  (3) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.84 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ  ต่อสาธารณชน  
เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบ  รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สามารถส่งค าติชม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน  การให้บริการ  และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล  สังสัยได้อย่างชัดเจน  
นอกจากนี้  ยังคงสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานด้วย  ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
       (4)  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  42.48  เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ  ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน  ได้แก่  ข้อมูลพื้นฐาน  ข่าวประชาสัมพันธ์  และการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน  ได้แก่  แผนด าเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และการให้บริการ (3) การบริหาร
เงินงบประมาณ  ได้แก่  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  (4) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ (๕) การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ซึ่ง
หน่วยงานต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลโดยเร่งด่วน เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลไม่ระบุต าแหน่ง
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน และไม่ครบองค์ประกอบ
ที่ก าหนด จึงท าให้ไม่ได้รับคะแนนประเมิน อีกทั้ง ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้โอนย้ายไปปฏิบัติงานที่อ่ืน ส่งผลให้
หน่วยงานขาดบุคลากรผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ (ITA) จึงตอบแบบ OIT และด าเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  ค าตอบที่ใส่มาในแบบ OIT ไม่ปรากฏข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อค าถามจึงท าให้ไม่ได้รับคะแนน
ประเมิน อีกทั้ง หน่วยงานขาดการประชุมวางแผน/ชี้แจงรายละเอียดในการจัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวชี้วัด 
         (5)  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  6.25  เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ  ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต   
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ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร  และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ได้แก่  มาตรการ
ภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวได้คะแนนต่ าที่สุด เนื่องจากไม่ได้จัดท า
รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานในปีที่ผ่านมา จึงไม่ได้รับการประเมินคะแนน ซึ่งหน่วยงานต้องด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยต้อง
ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยชัดเจน 
 
5. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยม อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 5.1 ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดที่ 2  ด้านการใช้งบประมาณ  มีค่าต่ าสุด  เท่ากับ 80.33  ซึ่ง
การใช้งบประมาณต้องค านึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงต้องท าการประเมินความเสี่ยงในการ
ทุจริต และแนวทางการป้องกันการทุจริตขึ้น อีกท้ังผู้บังคับบัญชาต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการเบิกจ่าย
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ด าเนินการตามระเบียบกฎหมายถูกต้อง 
ครบถ้วน และโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง หากแต่ผลคะแนนที่ได้ เกิดจาก
การอ่านตีความค าถามไม่ชัดเจน ท าให้ผู้กรอกแบบสอบถามเข้าใจคลาดเคลื่อน  
  

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา  
(ประเด็นที่มีคะแนน ต่ ากวา่ 85 คะแนน) 

วิธีการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 2   
ด้านการใช้งบประมาณ   

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด (82.86 คะแนน) 
 
I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
เบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท าล่วงเวลา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มาก
น้อยเพียงใด (51.43 คะแนน) 
 
I12 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/
การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุใน
ลั กษณะดั งต่ อ ไปนี้  มากน้ อย เพี ย ง ใด 
(58.10 คะแนน) 
     - โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
     - เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด
รายหนึ่ง 
 

- จัดท าแบบประเมินความเสี่ยงใน
การทุจริต 
 
 
- จัดท าแบบประเมินความเสี่ยงใน
การทุจริต 
 
 
 
- จัดท าแบบประเมินความเสี่ยงใน
การทุจริต 
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 5.2 ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดที่ 7 ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 78.84 
ซึ่งหน่วยงานต้องมีการเปิดเผยและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และอ านวยความ
สะดวกในการเข้าใช้งาน  จัดท าและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ-สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสอง
ทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น นอกจากนี้ ต้องเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถ
เห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  และหน่วยงาน
ต้องมีการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์โดยจัดให้มีมาตรการ
คุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา  
(ประเด็นที่มีคะแนน ต่ ากวา่ 85 คะแนน) 

วิธีการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 7  
ด้านประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ  มีลั กษณะดั งต่ อ ไปนี้  มากน้อย
เพียงใด (84.19 คะแนน) 
    - เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
    - มีช่องทางหลากหลาย 
 
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด  
(82.79 คะแนน) 
 
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟัง
ค าติชมหรือความคิด เ ห็นเกี่ ย วกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่  
(81.25 คะแนน) 
 
E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและ
ตอบค าถาม เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
(83.48 คะแนน) 
 
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้
มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานหรือไม่ (62.50 คะแนน) 

- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ
ทั้งเว็บไซต์ และเฟสบุ๊คของเทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยมให้ประชาชนทราบ 
 
 
 
- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ
ทั้งเว็บไซต์ และเฟสบุ๊คของเทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยมให้ประชาชนทราบ 
 
 
- จัดท าช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นบนเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และกลุ่ม 
ไลน์เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 
 
- มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้
บริการ แนะน า ชี้แจง ตอบค าถาม 
ณ ที่ตั้ งส านักงาน และในระบบ
ออนไลน์ 
 
- จัดท าช่องทางการติดต่อร้องเรียน/
ร้องทุกข์บนเว็บไซต์เทศบาล 
- แผนผังการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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5.3 ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีคะแนนเท่ากับ 42.48 และตัวชี้วัด
ที่ 10 ด้านการป้องกันการทุจริตมีค่าต่ าสุด เท่ากับ 6.25 คะแนน  ซึ่งหน่วยงานต้องปรับปรุงข้อมูลที่ต้องลง
เว็บไซต์เทศบาลให้ครบถ้วน เช่น จัดท าข้อมูลข้าราชการฝ่ยประจ า ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีและ
รายงานผลรอบ 6 เดือนและรอบประจ าปี จัดท ารายงานผลความพึงพใจ เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ให้เป็น
ปัจจุบัน และด าเนินการจัดท ามาตรการ และวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา  

(ประเด็นที่มีคะแนนต่ ากว่า 100 คะแนน) 
วิธีการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร (ไม่มีข้อมูลฝ่าย
ข้าราชการประจ า) 
 
O9 Social Network (ไม่ระบุต าแหน่งบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไป
ยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน) 
 
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี (ไม่เข้า
เงื่อนไขเนื่องจากต้องเป็นแผนด าเนินงาน
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565) 
 
O11 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน (ไม่
สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากไม่ทราบ
ข้อมูล O10) 
 
O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 
 
O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ (ไม่แสดงผลการส ารวจความ
พึงพอใจในการให้บริการ ประจ าปี พ.ศ. 
2564) 
 
O17 E-Service 
 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน (ไม่แสดงสรุปผลรอบ 
6 เดือนแรก) 

- เพิ่มข้อมูลฝ่ายข้าราชการประจ า 
 
 
- เพิ่มปุ่มช่องทางเฟสบุ๊คบนหน้า
เว็บไซต์ 
 
 
- เผยแพร่แผนด าเนินงานประจ าปี 
ให้ตรงตามปีที่ก าหนด 
 
 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
 
 
 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีให้ตรงตามปีที่ก าหนด 
 
- ด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ ให้ตรงตามปีที่
ก าหนด 
 
 
- เพิ่ม E-Service บนเว็บไซต์ 
 
- จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุราย 6 เดือน 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา  

(ประเด็นที่มีคะแนนต่ ากว่า 100 คะแนน) 
วิธีการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปี (ไม่แสดงผลการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปีที่ก าหนด) 
 
O25 นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 
 
 
O26 การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
 
 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรพัยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี  
 
 
 
 
 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติชอบ  
 
 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 

- จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจ าปี ให้ตรง
ตามปีที่ก าหนด 
 
- จั ด ท า น โ ย บ า ย ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร 
 
- จัดท ารายงานการด า เนินการ
นโยบายฯ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
 
- จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับ
ในหน่วยงานประจ าปีที่ก าหนด ให้
ครบ 5 ข้อ 1. การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 2. การบรรจุและ
แต่ งตั้ งบุคลากร 3. การพัฒนา
บุคลากร 4. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร 5. การให้คุณให้
โทษและการส้างขวัญก าลังใจ 
 
- จัดท าแสดงรายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของปีที่
ก าหนด โดยมีข้อมูลครบ 2 ข้อ         
1. ผลการด าเนินการตามนโยบาย
ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล           
2.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
- จัดท าแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
ชอบของเจ้าหน้าที่ 
 
- จัดท าสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ฯ ครอบคลุม 6 เดือนแรก 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา  

(ประเด็นที่มีคะแนนต่ ากว่า 100 คะแนน) 
วิธีการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรว่ม - ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
และลงข่าวประชาสัมพันธ์การเปิด
โอกาสให้บุคคลากรภายนอกมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดที่  10 การป้องกัน
การทุจริต 

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift 
Policy) 
 
 
 
 
 
O35 การมีส่วนรว่มของผู้บริหาร 
 
 
 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าป ี
 
 
 
 
 
O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต 
 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม 
 
 
 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 
 
O40 รายงานผลการก ากับตดิตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าป ีรอบ 
6 เดือน 

- จัดท าประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง 
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
ทุกคนแสดงเจตจ านงสุจริต และ 
“งดรับ งดให้” ของขวัญของก านัล
ทุกชนิด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 
 
- เ ผยแพร่ ข่ า วปร ะชาสั มพั น ธ์
กิจกรรม/โครงการที่ผู้บริหารมีส่วน
ร่วม 
 
- จัดท าประเมินความเสี่ ยงการ
ทุ จ ริ ตประ จ า ปี  2566  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  1. เหตุการณ์
ความเสี่ยง 2. ระดับของความเสี่ยง 
3. มาตรการและการด าเนินการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
- รายผลงานการประเมินความเสี่ยง  
 
 
- จัดท าค าสั่งคณะท างานขับเคลื่อน
เรื่องจริยธรรม แนวทาง Do’s & 
Don’ts และประมวยจริยธรรม
พนักงาน 
 
- จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ประจ าปี 2566-2570 
 
- ด าเนินการรายงานผลการก ากับ
ติดตามการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา  

(ประเด็นที่มีคะแนนต่ ากว่า 100 คะแนน) 
วิธีการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่  10 การป้องกัน
การทุจริต 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 
 
 
 
O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

- จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินการตา
มาตรการส่ง เสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส  
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6. การน าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

   
  6.1 ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดที่ 2  ด้านการใช้งบประมาณ  มีค่าต่ าสุด  เท่ากับ 80.33  ซึ่งการใช้งบประมาณต้องค านึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ จึงต้องท าการประเมินความเสี่ยงในการทุจริต และแนวทางการป้องกันการทุจริตขึ้น 
 

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

ประเด็นที่เป็น 
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง  
 
มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น 
ค่าท าล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ  
 
มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุใน
ลักษณะดังต่อไปนี้ 
     - โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
     - เอ้ือประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

- จัดท าแบบประเมินความเสี่ยงในการทุจริต 
 
 
 
- จัดท าแบบประเมินความเสี่ยงในการทุจริต 
 
 
 
- จัดท าแบบประเมินความเสี่ยงในการทุจริต 
 

1. มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงาน 
 
2. มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงาน 
 
3. มาตรการและแนว
ทางการปฏิบัติด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ส านักปลัด, กองคลัง 
 
 
 

ส านักปลัด, กองคลัง 
 
 
 

ส านักปลัด, กองคลัง 
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6.2 ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดที่ 7 ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 78.84 ซึ่งหน่วยงานต้องมีการเปิดเผยและประชาสัมพันธ์ข้อมูล 

ข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และอ านวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน  จัดท าและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ -สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น นอกจากนี้ ต้องเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน เช่น  บริเวณจุดให้บริการหรือ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  และหน่วยงานต้องมีการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูล         
ผู้แจ้งเบาะแส 

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

ประเด็นที่เป็น 
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้        
    - เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
    - มีช่องทางหลากหลาย 
 
มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน  
 
มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการ 

- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อทั้งเว็บไซต์ และ
เฟสบุ๊คของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมให้ประชาชน
ทราบ 
 
 
- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อทั้งเว็บไซต์ และ
เฟสบุ๊คของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมให้ประชาชน
ทราบ 
 
- จัดท าช่องทางการรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค และกลุ่มไลน์เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะ 
 
 
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะ 
 
 
มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 

ส านักปลัด 
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ประเด็นที่เป็น 
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ได้อย่างชัดเจน  
 
มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
ก า ร ทุ จ ริ ต ขอ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ น
หน่วยงาน 

- มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บริการ แนะน า 
ชี้แจง ตอบค าถาม ณ ที่ตั้งส านักงาน และในระบบ
ออนไลน์ 
 
- จัดท าช่องทางการติดต่อร้องเรียน/ร้องทุกข์          
บนเว็บไซต์เทศบาล 
- แผนผังการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะ 
 
 
มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

ส านักปลัด 
 
 
 

ส านักปลัด 
 

  

 
6.3 ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีคะแนนเท่ากับ 42.48 และตัวชี้วัดที่ 10 ด้านการป้องกันการทุจริตมีค่าต่ าสุด เท่ากับ 6.25 คะแนน  

ซึ่งหน่วยงานต้องปรับปรุงข้อมูลที่ต้องลงเว็บไซต์เทศบาลให้ครบถ้วน เช่น จัดท าข้อมูลข้าราชการฝ่ยประจ า ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีและรายงานผลรอบ 6 เดือนและ
รอบประจ าปี จัดท ารายงานผลความพึงพใจ เป็นต้น เพ่ือเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน และด าเนินการจัดท ามาตรการ และวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

ประเด็นที่เป็น 
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

 - จัดท าเว็บไซต์เทศบาล โดยต้อง
น าข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลต าบล          
ท่าเยี่ยม จะด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ 

1. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะ 

1. ส านักปลัด 
2. กองคลัง 
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ประเด็นที่เป็น 
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

เช่น  ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  ข้อมูล
ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ทั่ ว ไ ป  
งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  รวมทั้ งข่าว
ประชาสัมพันธ์  และมีช่องทาง
การปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป  และการ
ให้บริการผ่านระบบ E – Service 
โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือ
ต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและ
สืบค้นข้อมูล ได้ โดยง่ าย   ทุ ก
ช่วงเวลา  ทั้งนี้ต้องเป็นการเข้าถึง
ผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานโดยตรง   
 
- มาตรการและการด าเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

ที่ ยั ง ไ ม่ ค รบถ้ ว น  ให้ ค รบถ้ ว น  ถู กต้ อ งตาม
องค์ประกอบที่ก าหนด 
- จะด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานการ
ให้บริการ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ  
    1. ส่งหนังสือถึงผู้น าชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์
เชิญชวนเข้าชมเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และไลน์เทศบาล 
    2. จัดท าจดหมายข่าว เป็นรายวัน รายเดือน 
และรายปี 
    3. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 
     
 
 
 
 
 
 
- จัดประชุมจัดท ามาตราการและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

2. มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
3. มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
 
 

3. กองช่าง 
4. กองการศึกษาฯ 
5. กองสาธารณสุขฯ 

          

 


