




























ผลการทบทวนและการวิเคราะหขอมลูของผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดลําพูน 

****************** 
 
 การอภิปรายผลการประเมิน ITA และการใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาแกหนวยงานที่เขารวมการ
ประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังคงมุงเนนการวิเคราะหและอภิปรายสาเหตุที่สงผลใหหนวยงานยังไม
สามารถพัฒนาการดําเนินงานใหสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงใหขอเสนอแนะเชิงกลยุทธในการพัฒนาการบริหารจัดการและการ
ดําเนินงานเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานโดยเฉพาะในกลุมของหนวยงานภาครัฐที่ยังไม
ผานคาเปาหมายที่กําหนดใหสามารถบรรลุตามเปาหมายไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแบงเน้ือหา
ออกเปน 2 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

 ประเด็นที่ 1 การอภิปรายผลการประเมินภาพรวม เปนการอภิปรายผลการประเมิน ITA ทั้งในมิติ
กระบวนการประเมิน (mean) วาไดมีจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาของภาครัฐอยางไร มีผลการกํากับติดตาม
เปนอยางไร และในมิติของและเปาหมาย (end) วาผลการประเมินที่ไดสะทอนปญหาที่เกิดข้ึนในระหวางกระบวนการ
ประเมินและปญหาการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในเรื่องใดบาง เพื่อคนหาสาเหตุที่สงผลใหหนวยงานภาครัฐใน
ภาพรวมระดับประเทศยังไมสามาบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติฯ  

 ประเด็นที่ 2 การใหขอเสนอแนะรายหนวยงานและขอเสนอแนะเชิงกลยุทธ เพื่อการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
6.1 การอภิปรายผลการประเมิน ITA ในภาพรวม  

 ผลการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ในภาพรวมของจังหวัดลําพูน จําแนกตามตัวช้ีวัดจะเห็น
ไดอยางชัดเจนวา ตัวช้ีวัดที่ยังคงฉุดรั้งใหผลการประเมิน ITA ในภาพรวมของจังหวัดยังไมสามารถบรรลุเปาหมายตาม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติฯ ไดน้ัน เกิดจากหนวยงานภาครัฐสวนใหญยังมีการเปดเผยขอมูลสาธารณะผาน
ทางเว็บไซตของหนวยงานอยูในระดับตํ่า หรือไมไดมีการเปดเผยขอมูลตามหลักเกณฑการประเมินที่กําหนด ดังจะ
เห็นไดจากคาคะแนนในตัวช้ีวัดที่ 9 และตัวช้ีวัดที่ 10  

 แมจะยังไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติฯ ได แตในแง
พัฒนาการความกาวหนาของหนวยงานภาครัฐในปน้ีไดปรากฏใหเห็นชัดเจนเปนที่ประจักษ โดยเฉพาะในเรื่องของการ
เปดเผยขอมูลภาครัฐ จากผลการตรวจสอบการเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐตามตัวช้ีวัดที่ 9 ในป 
2565 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.90 คะแนน ขณะที่การเปดเผยขอมูลผลการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริต
ตามตัวช้ีวัดที่ 10 มีคะแนนเพิ ่มขึ้น ถึง 10.28 คะแนน สะทอนใหเห็นวา ในปที่ผานมาหนวยงานภาครัฐมีความ
พยายามพัฒนาเว็บไซตหรือระบบสารสนเทศของตนเองใหดีข้ึน และมีความพยายามการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บ
ขอมูล การจัดการขอมูล และการเผยแพรขอมูลทางเว็บไซตของหนวยงานมากย่ิงข้ึน ความพยายามที่จะพัฒนาองคกร
อยางตอเน่ืองตลอดปงบประมาณน้ี ปรากฏทั้งในรูปแบบการปรับปรุงการบริการใหมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอ
ประชาชนผูรับริการ และความพยายามที่จะทําใหขอมูลขาวสารภาครัฐมีการเผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงานมาก
ข้ึน เพื่อใหประชาชนสามารถติดตามหรือตรวจสอบไดมากข้ึน ซึ่งถือเปนสัญญาณในทางบวกที่หนวยงานภาครัฐทั่ว
ประเทศไดใหความสําคัญตอการพัฒนาองคกรเพื่อที่จะลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต 
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• Pattern การเปดเผยขอมูลตามแบบวัด OIT ของหนวยงานท่ีไดคะแนนตํ่ายังคงเดิม และสงผลตอระดับ 

ผลการประเมินของแตละหนวยงานอยางมีนัยสําคัญ  
เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแตละตัวช้ีวัดจะเห็นไดวา คาคะแนนเฉลี่ยในตัวช้ีวัดที่ 1 – 10 มีคาคะแนน

ใกลเคียงกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 85 คะแนน ซึ่งสงผลใหคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานในภาพรวมของจังหวัด 
สามารถบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ   

รูปแบบการเปดเผยขอมูลสาธารณะของหนวยงานในแตละระดับผลการประเมิน (Rating Score) สะทอน
รายละเอียดการดําเนินงานของหนวยงานตามตัวช้ีวัดที่ 9 – 10 ตามแบบ OIT โดยพบวา หนวยงานในแตละระดับผลการ
ประเมินมีรูปแบบการเปดเผยขอมูลสาธารณะแตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจน ดังน้ี  

  1) ระดับ AA – B : หนวยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินระดับ AA – B (75.00 - 100 คะแนน) ไดมี
การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะทางเว็บไซตของหนวยงานตามแบบ OIT ในรายตัวช้ีวัดและขอคําถามการประเมิน 
โดยสาเหตุที่ทําใหแตละหนวยงานไดคะแนนลดหลั่นกันลงมาคือ ความครบถวนและถูกตองขององคประกอบดาน
ขอมูลตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑการประเมินตามแบบ OIT 

  2) ระดับ C : หนวยงานภาครัฐสวนใหญที่มีผลการประเมินระดับ C (65.00 - 74.99 คะแนน) จะมีคา
คะแนนในตัวช้ีวัดที่ 9 สูงกวา 50 คะแนนข้ึนไป แตจะไดคะแนนในตัวช้ีวัดที่ 10 ตํ่ากวา 50 คะแนน โดยสาเหตุหลัก
ของการที่หนวยงานไดคะแนนในตัวช้ีวัดที่ 10 ตํ่า เกิดจากหนวยงานไมไดดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 10.2 มาตรการ
ภายในเพื่อปองกันการทุจริต ซึ่งประกอบดวยขอคําถาม 2 ขอ คือ ขอ o42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงาน และขอ o43 การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงาน  หากหนวยงานใดไมไดคะแนนใน 2 ขอคําถามดังกลาว จะสงผลใหไมได 50 คะแนน จากคะแนนเต็มของ
ตัวช้ีวัดที่ 10 จํานวน 100 คะแนน   
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  • หนวยงานท่ีไดคะแนนตํ่ากวาระดับ C ยังคงมีปญหาการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
เมื่อพิจารณาเจาะลึกลงมาที่คาคะแนนเฉลี่ยในตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 ของหนวยงานภาครัฐ จังหวัด

ลําพูน ทั้ง 59 แหง จําแนกตามระดับผลการประเมิน (Rating Score) พบวา ในป 2565 น้ี หนวยงานภาครัฐสวนใหญ
ไดเคลื ่อนตัวสู กลุ มหนวยงานที ่มีผลการประเมินในระดับ A รองลงมาคือระดับ B และ C ซึ ่งแมวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนของหนวยงานในแตละ Rating Score อยางมีนัยสําคัญแลว แตในแงคะแนนเฉลี่ยในตัวช้ีวัดที่ 9 
และ 10 ในแตละ Rating Score กลับไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญนักเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งสะทอนให
เห็นวารูปแบบของปญหาในการดําเนินงานเปดเผยขอมูลภาครัฐของหนวยงานที่มีผลการประเมินในระดับ C ลงมา
จนถึงระดับ F ยังคงมีรูปแบบลักษณะ (pattern) ของปญหาเดิม โดยเฉพาะในกลุมหนวยงานที่ไดระดับ C จะมีคา
คะแนนในตัวช้ีวัดที่ 10 ลดลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับคะแนนในตัวช้ีวัดที่ 9 ซึ่งคาคะแนนทั้ง 2 ตัวชี้วัดดังกลาว
จะลดลงเรื่อยๆ ตามระดับผลการประเมินจนถึงหนวยงานที่มีผลการประเมิน ITA ตํ่าสุด  

 แมวารูปแบบลักษณะของปญหายังคงเดิม แตขนาดของปญหาไดลดนอยลงเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจาก
จํานวนของหนวยงานภาครัฐที่มีระดับผลการประเมินต้ังแตระดับ C ลงมา จากเดิมที่มีจํานวนถึง 7 แหง     คิดเปน 
11.86 % ของหนวยงานที่เขารวมการประเมิน มาในป 2565 น้ี ลดลงเหลือเพียงจํานวน 3 แหง คิดเปน 5.08 % ของ
หนวยงานที่เขารวมการประเมิน หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ หนวยงานภาครัฐมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน
ถึง 6.77 % สาเหตุสําคัญมาจากการกําหนดกลยุทธในการแกไขปญหาอยางตรงจุดและความรวมมือกันของหลายภาค
สวนในปที่ผานมา 

แผนภูมิคะแนนเฉลี่ยตัวช้ีวัดที่ 9 และ 10 จําแนกตาม Rating Score เปรียบเทียบป 2564 และ 2565 
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• สาเหตุและปญหาท่ีสงผลตอคาคะแนน OIT รายขอ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 น้ี เปนปที่สองที่ไดมีการเพิ่มข้ันตอนการช้ีแจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT เพื่อให
หนวยงานไดช้ีแจงและใหขอมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาใหคะแนนของสํานักงาน ป.ป.ช. 
ประจําจังหวัด ซึ่งมีหนวยงานไดสงขอมูลรายละเอียดคําช้ีแจงเพิ่มเติมกรณีที่ไมไดคะแนนในจังหวัดลําพูน เปนจํานวน 
31 หนวยงาน และมีรายละเอียดคําช้ีแจงในรายขอคําถามที่จะตองทบทวนทั้งหมด 115 ขอ ซึ่งขอมูลดังกลาวเปน
ประโยชนอยางย่ิงตอการทําความเขาใจปญหา อุปสรรค และความเขาใจที่ไมตรงกันระหวางผูประเมินและผูรับการ
ประเมิน 
 ในภาพรวมของการตรวจใหคะแนนตามแบบวัด OIT ในรายขอคําถามตามตัวช้ีวัดที่ 9 และตัวช้ีวัดที่ 10 
นอกเหนือจากกรณีที ่หนวยงานไมไดใสคําตอบลงในระบบ ITAS หรือไมพบขอมูลในเว็บไซต หรือไมไดมีการ
ดําเนินการในประเด็นขอคําถามตางๆ แลว ผลจากการตรวจใหคะแนนแบบวัด OIT และการกลั่นกรองคําขอช้ีแจง
เพิ่มเติมแบบวัด OIT ของหนวยงานในพื้นที่จังหวัดลําพูน จํานวน 31 หนวยงาน จํานวน 115 ขอ พบสาเหตุหรือ
ปญหา และรูปแบบการเปดเผยขอมูลที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด ซึ่งสงผลใหแตละหนวยงานไมไดคะแนน 
OIT ในแตละขอคําถาม ดังน้ี 

 
ขอ ประเด็นการประเมิน สาเหตุ/ปญหา 
o1 โครงสราง  ไมไดแสดงโครงสรางฝายการเมือง 
o2 ขอมูลผูบริหาร แสดงขอมูลไมครบ เชน ขาดขอมูลของผูบริหารฝายการเมือง , 

ขอมูลของรองผูบริหาร , ขอมูลชองทางการติดตอ เปนตน 
o3 อํานาจหนาที ่ -  
o4 แผนยุทธศาสตรหรอื

แผนพัฒนาหนวยงาน 
ขอมูลที่นํามาแสดงไมไดเปนแผนที่บังคับใชครอบคลุมปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

o5 ขอมูลการติดตอ -  

AA
6 หนวยงาน

A
41 หนวยงาน

B
9 หนวยงาน

C
3 หนวยงาน

ตัวชี้วัดที่ 9 95.21 89.37 72.50 70.71

ตัวชี้วัดที่ 10 100.00 90.70 68.06 37.50
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2565



ขอ ประเด็นการประเมิน สาเหตุ/ปญหา 
o6 กฎหมายทีเ่กี่ยวของ -  
o7 ขาวประชาสัมพันธ -  
o8 Q&A เปนการสื่อสารทางเดียว  
o9 Social Network นําเว็บไซตของหนวยงานที่เปนแครือขายมาแสดง 
o10 แผนดําเนินงานประจําป ไมไดแสดงแผนการดําเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะ 1 ป และ

บังคับใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
o11 รายงานการกํากบัติดตาม

การดําเนินงานประจําป 
รอบ 6 เดือน 

องคประกอบของขอมูลไมครบ เชน ขาดความกาวหนาการ
ดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม ขาดรายละเอียดงบประมาณที่
ใชดําเนินงาน เปนตน รวมทั้งเกิดจากการที่ไมไดคะแนนในขอ o10  
 

o12 รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป 

องคประกอบของขอมูลไมครบ โดยสวนใหญจะขาดหัวขอ ปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

o13 คูมือหรอืมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

นําคูมือสําหรับบริการประชาชนมาแสดง 

o14 คูมือหรอืมาตรฐานการ
ใหบรกิาร 

องคประกอบไมครบตามหลักเกณฑ โดย ขาดวิธีการข้ันตอนการ
ใหบริการ หรือวิธีการติดตอ 

o15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ ขอมูลไมครอบคลุม 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นอกจากน้ีบางหนวยงานนําสถิติการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มา
แสดง 

o16 รายงานผลการสํารวจความ
พึงพอใจการใหบริการ 

ขอมูลที่นํามาแสดงเปนรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการ
ใหบริการของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือ ปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เปนตน 

o17 E–Service หนวยงานไมไดจัดทําชองทาง E–Service  
o18 แผนการใชจายงบประมาณ

ประจําป 
องคประกอบไมครบตามหลักเกณฑ โดยสวนใหญ ขาดงบประมาณ
ตามแหลงที่ไดรับจัดสรร  

o19 รายงานการกํากบัติดตาม
การใชจายงบประมาณ
ประจําป รอบ 6 เดือน 

ขอมูลไมครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โดยขาดขอมูลในบางเดือน รวมทั้งเน่ืองจากขอมูลใน O18 ไม
ครบองคประกอบตามหลักเกณฑ จึงไมสามารถวิเคราะหรายงานการ
กํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป รอบ 6 เดือน ได 

o20 รายงานผลการใชจาย
งบประมาณประจําป 

องคประกอบของขอมูลไมครบ โดยสวนใหญจะขาดหัวขอ ปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

o21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือ
แผนการจัดหาพสัดุ 

หนวยงานไมแนบ URL และระบุวาไมมีขอมูล ซึ่งอาจเกิดจาก
หนวยงานไมไดจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

o22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา
พัสดุ 

-  

o23 สรปุผลการจัดซือ้จัดจางหรือ
การจัดหาพสัดุรายเดือน 

ขออมูลไมครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โดยขาดขอมูลในบางเดือน 



 
 

ขอ ประเด็นการประเมิน สาเหตุ/ปญหา 
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง

หรือการจัดหาพสัดุประจําป 
องคประกอบของขอมูลไมครบ โดยสวนใหญจะขาดหัวขอ ปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ นอกจากน้ีบางหนวยงานไมแนบ URL 
และระบุวาไมมีขอมูล 

o25 นโยบายการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

หนวยงานไมระบุระยะเวลาการบังคับใช จึงไมสามารถวิเคราะหไดวา
เปนนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช
บังคับในหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรอืไม 

o26 การดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขอมูลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลไม
สอดคลองกับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในขอ o25 รวมทั้ง 
เน่ืองจากขอมูลใน o25 ไมครบองคประกอบตามหลักเกณฑ จึงไม
สามารถวิเคราะหขอมูลในขอ o26 ได 

o27 หลักเกณฑการบรหิารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หนวยงานแสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ไมครบ 5 ขอ 

o28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจําป 

องคประกอบของขอมูลไมครบ โดยสวนใหญจะขาดหัวขอ ปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
รองเรียนการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ 

องคประกอบไมครบตามหลักเกณฑ โดยสวนใหญขาดขอมูลสวนงาน
ที่รับผิดชอบ 

o30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียน
การทจุริตและประพฤติมิ
ชอบ 

ไมไดแยกชองทางการรองเรียนการทุจริต ตางหากจากชองทาง
รองเรียน/รองทุกขเรื่องทั่วไป  

o31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียน
การทจุริตและประพฤติมิ
ชอบประจําป 

ขอมูลไมครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รวมทั้ง องคประกอบไมครบตามหลักเกณฑ โดย ขาดหัวขอ 
ความกาวหนาการดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน    

o32 ชองทางการรบัฟงความ
คิดเห็น 

-  

o33 การเปดโอกาสใหเกิดการมี
สวนรวม 

หนวยงานไมระบุ วันที่ ในการดําเนินการ ทําใหไมสามารถวิเคราะห
ไดวาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม นอกจากน้ีบาง
หนวยงานแสดงแตภาพกิจกรรม โดยไมไดอธิบายใหเห็นวาเปด
โอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมอยางไร 

o34 นโยบายไมรบัของขวัญ (No 
Gift Policy) 

-  

o35 การมสีวนรวมของผูบริหาร หนวยงานไมระบุ วันที่ ในการดําเนินการ ทําใหไมสามารถวิเคราะห
ไดวาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม รวมทั้ง บาง
หนวยงานนํากิจกรรมที่ไมไดดําเนินการเองแตไปรวมกับหนวยงาน
อื่นมาแสดง 

o36 การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจําป 

เปนขอมูลการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาที่โดยทั่วไป โดย
ไมใชความเสี่ยงในการดําเนินงานหรือการปฏิบั ติหนาที่ที่อาจ



ขอ ประเด็นการประเมิน สาเหตุ/ปญหา 
กอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้ง ไมไดแสดงถึง
เหตุการณความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง มาตรการและการ
ดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  

o37 การดําเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทจุริต 

"ไมไดแสดงถึงกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคลองกับมาตรการ
หรือการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ o36  
รวมทั้ง เน่ืองจากขอมูลใน o36 ไมครบองคประกอบตามหลักเกณฑ 
จึงไมสามารถวิเคราะหการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงได  

o38 การเสรมิสรางวัฒนธรรม
องคกร 

กิจกรรมที่หนวยงานนํามาแสดงไมเกี่ยวของกับการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกร ใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยมใน
การปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกที่ดี รับผิดชอบตอหนาที่
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ เชน กิจกรรมทาง
ศาสนา วัฒนธรรม หรือประเพณีตาง ๆ  

o39 แผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต 

หนวยงานนําประกาศขยายกรอบเวลาแผนฯ มาแสดงโดยขาด
รายละเอียดของแผนป 2565  

o40 รายงานการกํากบัติดตาม
การดําเนินการปองกันการ
ทุจริตประจําป รอบ 6 เดือน 

องคประกอบไมครบตามหลักเกณฑ โดยสวนใหญ ขาดขอมูล
ความกาวหนาการดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม รวมทั้ง 
เน่ืองจาก ในขอ o39 องคประกอบไมครบตามหลักเกณฑ จึงไม
สามารถวิเคราะหรายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกัน
การทุจริตประจําป รอบ 6 เดือน ได  

o41 รายงานผลการดําเนินการ
ปองกันการทจุริตประจําป 

องคประกอบของขอมูลไมครบ โดยสวนใหญจะขาดหัวขอ ปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

o42 มาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสภายใน
หนวยงาน 

หนวยงานไมมีการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบดวยประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่
จะตองแกไขโดยเรงดวน,ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีข้ึน และไมมี
การกําหนดแนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ อัน
ประกอบดวย การกําหนดผูรับผิดชอบ และการกําหนดแนวทางการ
กํากับติดตาม บางหนวยงานนําเพียงผลการประเมินฯ ในป 2564 มา
แสดง 

o43 การดําเนินการตามมาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงาน 

เน่ืองจากขอมูลใน o42 ไมครบองคประกอบตามหลักเกณฑ จึงไม
สามารถวิเคราะหผลการดําเนินงานใน o43  

 

 

 

 



 
 
แผนภูมสิัดสวนคะแนนแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (แบบ OIT) รายตัวช้ีวัดยอย 

 

 

ตัวชี้วัดยอย คะแนนตอขอ จํานวนขอ คะแนนรายตัวชี้วัด 

9.1 ขอมูลพื้นฐาน 0.44 9 4 

9.2 การบรหิารงาน 0.50 8 4 

9.3 การบรหิารเงินงบประมาณ 0.57 7 4 

ตัวชี้วัดยอย คะแนนตอขอ จํานวนขอ คะแนนรายตัวชี้วัด 

9.4 การบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 1.00 4 4 

9.5 การสงเสริมความโปรงใส  0.80 5 4 

10.1 การปองกันการทุจริต  1.25 8 10 

10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต 5.00 2 10 

รวม 43 40 

 

 

9.1 ขอมูลพื้นฐาน
4 คะแนน

9.2 การบริหารงาน
4 คะแนน

9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ
4 คะแนน

9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

4 คะแนน

9.5 การสงเสริมความ
โปรงใส

4 คะแนน

10.1 การดําเนินการ
เพื่อปองกันการทุจริต

10 คะแนน

10.2 มาตรการภายใน
เพื่อปองกันการทุจริต

10 คะแนน

สัดสวนคะแนนแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) รายตัวช้ีวัดยอย



6.2 การวิเคราะหผลการประเมินและการใหขอเสนอแนะรายหนวยงาน  

 6.2.1 พัฒนาการของหนวยงานภาครัฐในชวงระยะเวลา 3 – 4 ปท่ีผานมา 

 จากการที่หนวยงานภาครัฐในจังหวัดลําพูน ไดเขารวมการประเมิน ITA ในชวงระยะเวลา 3 – 4 ปที่ผานมาได
สงผลตอความเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการพัฒนาในดานคุณธรรม ความโปรงใส และการเปดเผยขอมูลภาครัฐ เน่ืองจาก
การประเมิน ITA เปนกระบวนการที่สงเสริมใหหนวยงานไดทบทวน ปรับปรุง พัฒนาองคกรของตนเองใหมีความ
เขมแข็งและปรับตัวใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซึ่งเปนหนวยงานสวนใหญที่เขารับการประเมิน โดยในชวงที่ผานมาจะเห็นไดวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ได
หันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมในการดําเนินงาน ตลอดจนมีความต่ืนตัวในการพัฒนา
แพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกสของตนเองใหทันสมัย และนาสนใจมากข้ึน สงผลใหหนวยงานมีการจัดการและเปดเผย
ขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ ในสวนของผูบริหารทองถ่ินไดมีการกํากับติดตามใหทุกสวนงานที่มีหนาที่ในการใหบริ
การประชาชน หรือมีการดําเนินงานเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารสาธารณะ ดําเนินการจัดทําและเปดเผยขอมูลบนหนา
เว็บไซตของหนวยงานใหเปนปจจุบัน ครบถวน ตามกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกไดมี
สวนรวมในการตรวจสอบ อันเปนการเสริมสรางความโปรงใสของหนวยงานแ ละเกิดประโยชนตอประชาชนอยาง
สูงสุด 

 นอกจากน้ี หนวยงานยังไดพัฒนาและยกระดับการใหบริการของหนวยงานใหเทาทันตอสถานการณและความ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึน เพื่อใหสามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก
รวดเร็ว ตลอดจนสรางความโปรงใสและความเสมอภาคในการใหบริการ มีการลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ เพื่อ
กอใหเกิดความเช่ือมั่นและไววางใจจากประชาชนในพื้นที่ เชน มีระบบการใหบริการออนไลนหรือ E-service บน
เว็บไซตของหนวยงาน และมีการประชาสัมพันธ ชองทางการขอรับบริการออนไลน ใหประชาชนไดรับทราบอยาง
กวางขวาง ย่ิงไปกวาน้ัน หนวยงานสวนใหญยังไดมีการพัฒนาเว็บไซตของหนวยงานใหมีความพรอม ทั้งในแงของ
ระบบที่ทันสมัย บุคลากรที่มีความรูความสามารถ และงบประมาณที่เพียงพอตอการบริหารจัดการ ซึ่งไดกอใหเกิดการ
ใหบริการสาธารณะและการเผยแพรขอมูลขาวสารที่มีความรวดเร็วและเปนปจจุบัน  

 6.2.2 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะรายหนวยงาน  

 ในการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด ในฐานะหนวยประเมิน 
ไดดําเนินการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ของหนวยงานภาครัฐทุกแหงในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเอง และได
ดําเนินการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสใหแกทุกหนวยงานผานทางระบบ 
ITAS โดยมีคิดเห็นและขอเสนอแนะรายหนวยงาน ดังน้ี  

ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
1. จังหวัด
ลําพูน 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 90.92 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานจังหวัดลําพูน ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ที่ดีเย่ียม 
ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 2 การใช
งบประมาณ ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัด
ที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i7 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายไมทราบถึง



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

แผนการใชจายงบประมาณในหนวยงานเทาที่ควร หนวยงานควรเผยแพรและประชาสัมพันธ
แผนการใชจายงบประมาณประจําป โดยจัดประชุมช้ีแจงแผนการใชจายงบประมาณประจําป
ใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน หรืออาจจัดทําในสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรใหบุคลากร
ภายในหนวยงานไดรับทราบอยางทั่วถึง สําหรับขอ i11 ประเด็นบคุลากรในหนวยงานบางราย
มีการจัดซื้อจัดจาง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุอยางไมเปดเผยและไมเปนธรรม 
หนวยงานควรจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง พรอมทั้งเผยแพรกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหครบ
ตามองคประกอบ โดยเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางรายเดือนหรือรายป เพื่อประชาสัมพันธ
ใหแกบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก และขอ i12 ประเด็นบุคลากรในหนวยงานบางรายมี
ความเห็นวาหนวยงานไมเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
เทาที่ควร หนวยงานควรประชาสัมพันธชองทางในการติดตอสอบถาม เพื่อใหบุคลากรไดแสดง
ความคิดเห็น สอบถาม หรือทักทวงในเรื่องการใชจายงบประมาณ รวมถึงพัฒนาและ
ประชาสัมพันธข้ันตอนและชองทางการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให
บุคลากรสามารถรองเรียนในกรณีที่มีการใชจายงบประมาณไมถูกตอง  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานจังหวัดลําพูน ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงานที่
ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 8 
การปรับปรุงการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการ
ดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e11 และ ขอ e12 ประเด็นการ
ปรับปรุงคุณภาพและการสํารวจความพึงพอใจในข้ันตอนการดําเนินงาน/การปฏิบัติงาน/              
การใหบริการของเจาหนาที่ของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรนําเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการ
ปรับปรุง การพัฒนาข้ันตอนการดําเนินงาน คุณภาพดําเนินงานของหนวยงาน นอกจากน้ีหนวยงาน
อาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับปกอนหนา เพื่อใหเห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยางชัดเจน 
และควรนําไปเผยแพรใหประชาชนรับทราบ สําหรับขอ e14 ประเด็นการเปดโอกาสให
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน อีกทั้งควรจัดทํา
และเผยแพรชองทางการติดตอสอบถามขอมูล โดยเปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการ
รับฟงความคิดเห็น และขอ e15 ประเด็นการปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงานใหมีความโปรงใสมากข้ึน หนวยงานควรนําเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการ
ปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดําเนินงานของหนวยงานและเผยแพรใหประชาชนไดรับทราบ 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

หนวยงานจังหวัดลําพูน ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัด            
การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
- ขอ o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป 

หนวยงานควรแสดงขอมูลใหครบองคประกอบ 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
- ขอ o30 ชองทางแจงเรื่องรองเรยีนการทุจริตและประพฤติมิชอบหนวยงาน

ควรแยกชองทางการรองเรียนการทุจริต ตางหากจากชองทางรองเรียน/รองทุกขเรื่องทั่วไป 
ตัวช้ีวัดที่ 10  การปองกันการทุจริต 

- ขอ o37 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และขอ o41 
รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป ทั้งน้ี ในขอดังกลาว หนวยงานควรแสดง
ขอมูลใหถูกตองครบองคประกอบตามที่หลักเกณฑกําหนด  

2. เ ท ศบ า ล
ตําบลกอ 

 เทศบาลตําบลกอมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไปตาม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 90.93 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

เทศบาลตําบลกอไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่, ตัวช้ีวัดที่ 2 
การใชงบประมาณ,ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจและตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต         
ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

เทศบาลตําบลกอไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน, ตัวช้ีวัด
ที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารและตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ที่ดี ทั้งน้ีผูตรวจ
ประเมินมีขอเสนอแนะใน e10 ประเด็น ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของ
เจาหนาที่ในหนวยงาน ควรเผยแพรชองทางการรองเรียนเจาหนาที่ของหนวยงาน ผาน
ชองทางออนไลน (o30) โดยจัดใหมีมาตรการคุมครองและปกปดขอมูล ผูแจงเบาะแส และ
ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นไดงายและ e14 
ประเด็นการเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เขาไปมี   
สวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหดีข้ึน ควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามา
มีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจ(o33) ผานการดําเนินการโครงการหรอืกิจกรรมตางๆ 
และเผยแพรชองทางการติดตอสอบถามขอมูล(o8) โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทางและ
ชองทางการรับฟงความคิดเห็น(o32) ของผูที่มาติดตอหรือรับบริการ  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
  เทศบาลตําบลกอควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัดการเปดเผย
ข อมู ลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดย
ผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

- หนวยงานตองแสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานที่มีระยะ1ป 
อยางนอยตองประกอบดวย งบประมาณตามแหลงที่ไดรับการจัดสรร และงบประมาณตาม
ประเภทรายการใชจายมีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2565 

- หนวยงานตองแสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปในขอ o18 อยางนอยตองประกอบดวย ความกาวหนาการใชจาย
งบประมาณ สามารถจัดทําขอมูลเปนแบบรายเดือน/รายไตรมาส/ราย6เดือน ที่มีขอมูล



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ครอบคลุมในระยะเวลา6เดือนแรกของป พ.ศ. 2565 ตองระบุขอมูลใหชัดเจนวาเปนขอมูลใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2565 

- หนวยงานตองแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน และมีขอมูล
รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง เชน งานที่ซื้อหรือจาง วงเงินที่ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการ
ซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผล
ที่เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา เปดเผยขอมูล   เปนรายเดือนที่ครอบคลุม 6 เดือนแรกของ
ปพ.ศ.2565 ตองแสดงขอมูลเปนรายเดือนเทาน้ัน (กรณีไมมีการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนใด
ใหเผยแพรวาไมมีการจัดซื้อจัดจางในเดือนน้ัน) 

- หนวยงานตองแสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีขอมูล 1) งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง 2) ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ หากไมมี ตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอออก 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- หนวยงานตองแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีขอมูล

รายละเอียดของการดําเนินการ อยางนอยตองประกอบดวย ผลการดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะผลการวิเคราะหการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564  หากไมมีปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะ ตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอออก 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 

  - หนวยงานตองแสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวม
ของผูบริหารสูงสุดหรือที่รักษาการแทนคนปจจุบันในชวงปพ.ศ. 2565 ที่ใหความสําคัญกับการ
ปรับปรุงพัฒนาและสงเสริมดานคุณธรรมและโปรงใสและเปนการดําเนินการ  
  - หนวยงานตองแสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ของ
หนวยงานมีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกที่ดี รับผิดชอบ    
ตอหนาที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ เปนการดําเนินการที่หนวยงาน
เปนผูดําเนินการเองในปพ.ศ.2565 ทั้งน้ีตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน 

3. เ ท ศบ า ล
ตําบลดงดํา 

เทศบาลตําบลดงดํามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 93.15 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

เทศบาลตําบลดงดําไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่  และตัวช้ีวัด
ที่ 3 การใชอํานาจ ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

เทศบาลตําบลดงดําไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงานที่ดี 
ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะใน e10 ประเด็น ชองทางให
ผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน หนวยงานควรเผยแพรชองทางการ
รองเรียนเจาหนาที่ของหนวยงาน ผานชองทางออนไลน (อางอิงจาก o30) โดยจัดใหมี
มาตรการคุมครองและปกปดขอมูลผูแจงเบาะแส นอกจากน้ีควรเผยแพรชองทางดังกลาวใน
จุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงาย เชน บริเวณจุดใหบริการหรือจุดประชาสัมพันธ
ของหนวยงาน เปนตน , e8 ประเด็น ชองทางรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน หนวยงานควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอ 
สอบถามขอมูล (อางอิงจาก o8) โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟง
ความคิดเห็น (อางอิ งจาก o32) นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่
บคุคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงายและสะดวกในการใชงาน และ e14 ประเด็น การ
เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เขาไปมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรเปดโอกาส
ใหบุคคลภายนอก เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน (อางอิงจาก 
o33) ผานการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมตางๆ อีกทั้งหนวยงานควรจัดทําและเผยแพร
ชองทางการติดตอ - สอบถามขอมูล (อางอิงจาก o8) โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง 
และชองทางการรับฟงความคิดเห็น (อางอิงจาก o32) ของผูที่มาติดตอหรือรับบริการ 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

เทศบาลตําบลดงดําควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัดการเปดเผย
ข อมู ลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดย
ผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 
 - หนวยงานตองแสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่

เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน มีขอมูลรายละเอียด
ของการปฏิบัติงาน อยางนอยประกอบดวย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการ
รองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ 
และระยะเวลาดําเนินการ 

 
4. เ ท ศบ า ล
ตําบลตนธง 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 88.85 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลตนธง ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ 
ตัวช้ีวัดที่ 2  การใชงบประมาณ ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว 
ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการ
ทุจริต ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผล
การประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i28 ประเด็น หนวยงานของทานยังไมมีการเฝาระวังการ



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และ/หรือ การลงโทษทางวินัยเทาที่ควร หนวยงานควรมี
แนวทางในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝาระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และการ
ลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต (อางอิงจาก o29) พรอมทั้ง มีการเผยแพรใหบุคลากรภายใน
ไดรับทราบ สําหรับขอ i29 ประเด็น หนวยงานของทานไมมีการนําผลการตรวจสอบของฝาย
ตรวจสอบภายในและภายนอกเรื่องการทุจริตเพื่อไปปรับปรุงความโปรงใสในหนวยงาน 
หนวยงานควรนําผลจากการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝาระวังการทุจริต การตรวจสอบการ
ทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต (อางอิงจาก o29) มาเผยแพรใหบุคลากร
ภายในหนวยงานไดรับทราบ (อางอิงจาก o39) และขอ i30 ประเด็น บุคลากรภายใน
หนวยงานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดข้ึน หนวยงานควรมีแนวทางปฏิบัติสําหรับ
รองเรียนการทุจริต (อางอิงจาก o29) และชองทางการรองเรียนที่สะดวกและเขาถึงไดงาย 
(อางอิงจาก o30) ทั้งน้ี ควรมีแนวทางในการจัดการขอมูลใหเกิดความมั่นใจวาจะปลอดภัย
และไมมีผลกระทบตอผูรองเรียนดวย 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลตนธง ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่  6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e12 ประเด็น การ
ปรับปรุงวิธีการและการสํารวจความพึงพอใจของข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรนําเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง/พัฒนาข้ันตอน
การดําเนินงานของหนวยงาน นอกจากน้ี อาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับปกอนหนา
เพื่อใหเห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาอยางชัดเจน และนําไปเผยแพรใหประชาชนรับทราบ 
สําหรับขอ e14 ประเด็นการเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน
ใหดีข้ึน หนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน อีกทั้งควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอสอบถามขอมูล โดยเปน
การสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น และขอ e15 ประเด็นการปรับปรุง
การดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน ใหมีความโปรงใสมากข้ึน หนวยงานควรนําเสนอ
ผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดําเนินงานของหนวยงานและ
เผยแพรใหประชาชนไดรบัทราบ 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลตนธง ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัด
การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปดเผยขอมลู 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบรหิารงาน    

- ขอ o13 และ o15  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคล  

- ขอ o28  



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
หนวยงานควรศึกษาหลักเกณฑและแสดงขอมลูใหถูกตองและครบ

องคประกอบตามที่กําหนด 
ตัวช้ีวัดที่ 10  การปองกันการทจุริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต  

- ขอ o36 และ 37  
หนวยงานควรแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติ

หนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีขอมูลองคประกอบครบถวนตามที่
กําหนด จึงจะสงผลใหไดคะแนนทั้ง 2 ขอ 

5. เทศบาล
ตําบลทากาศ 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่พอใช แมวาจะสอดคลอง
เปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ แตยังตองมีการยกระดับการดําเนินงาน โดยมีคะแนนอยูที ่78.11 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลทากาศ ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ 
ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 5 
การแกไขปญหาการทุจริต ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการ
ดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i26 ประเด็น หนวยงานของทาน
ยังไมมีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตเพื่อนําไปจัดทําแผนงานฯ และ
เผยแพรใหบุคลากรภายในรับทราบ หนวยงานควรจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และดําเนินการตามแผนปองกันรวมถึงการรายงานผลตามแผนปองกัน หรือควร
วิเคราะหมาตรการเสริมสรางความโปรงใส และดําเนินการตามแผนมาตรการที่กําหนดไว ทัง้น้ี 
ควรเผยแพร ใหบุคลากรภายในหนวยงานรับทราบดวย สําหรับขอ i27 ประเด็น หนวยงาน
ของทานมีปญหาการทุจริตภายในที่ยังไมไดรับการแกไข หนวยงานควรประชาสัมพันธขอมูล
ทางสถิติเรื่องการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ยังไมไดรับการแกไขพรอมทั้ง 
รายงานความคืบหนาของการดําเนินงานใหผูบริหารและบุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบ
ผานชองทางตางๆอยางตอเน่ือง 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 
 หนวยงานเทศบาลตําบลทากาศ ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการ
ทํางาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e1 ประเด็น การ
ปฏิบัติงาน/ใหบริการของเจาหนาที่ของหนวยงาน เปนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนด 
หนวยงานควรดําเนินการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ โดยระบุ
ทั้งข้ันตอนและระยะเวลาที่ใชในแตละข้ันตอน หรืออาจจัดทําขอมูลดังกลาวเปนสื่อในรูปแบบ
อื่นๆ จากน้ันประชาสัมพันธหรือเผยแพรใหบุคคลภายนอกไดรับทราบผานทางเครือขาย
ออนไลน หรือประชาสัมพันธ ณ สถานที่ต้ังตามความเหมาะสม สําหรับขอ e2 ประเด็น การ
ปฏิบัติงาน/ใหบริการกับผูมาติดตอคนอื่น ๆ อยางเทาเทียมกันของเจาหนาที่ของหนวยงาน 
หนวยงานควรพัฒนาชองทางการใหบริการ ในรูปแบบออนไลน หรือ E-Service เพื่อลดการ



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ใชดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการที่เกิดความไมเทาเทียมกัน นอกจากน้ี 
ควรระบุข้ันตอนการใหบริการไวในคูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ โดยละเอียด หรืออาจ
จัดทําเปนสื่อรูปแบบตาง ๆ แลวเผยแพรประชาสัมพันธใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน ไดรับ
ทราบใน และถือปฏิบัติโดยเครงครัด และขอ e3 ประเด็น การปดบังหรือบิดเบือนขอมูล
เกี่ยวกับการดําเนินการ/ใหบริการของเจาหนาที่ของหนวยงาน หนวยงานควรดําเนินการ
จัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ โดยมุงเนนในดานการเปดเผยหรือ
การใหขอมูลแกผูมาติดตอ ทั้งน้ี ควรดําเนินการประชาสัมพันธหรือเผยแพรคูมือดังกลาว 
ใหแกบุคคลภายนอกผานทางเครอืขายออนไลน หรือประชาสัมพันธ ณ สถานที่ต้ัง  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลทากาศ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัด
การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปดเผยขอมลู 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพื้นฐาน  

- ขอ o1, o2 และ o8  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบรหิารงาน  

- ขอ o12  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบรหิารเงินงบประมาณ  

- ขอ o20 และ o24  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบรหิารทรัพยากรบุคคล  

- ขอ o26  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส  

- ขอ o29 - o31 และ o33 
หนวยงานควรเปดเผยขอมูลใหครบทุกขอ รวมทั้งศึกษาหลักเกณฑและแสดงขอมูลให

ถูกตองและครบองคประกอบตามทีก่ําหนด 
ตัวช้ีวัดที่ 10  การปองกันการทจุริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต  

- ขอ o36 และ o37  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต  

- ขอ o42 และ o43  
หนวยงานควรศึกษาหลักเกณฑและแสดงขอมลูใหถูกตองและครบองคประกอบ

ตามที่กําหนดเชนเดียวกัน 
6. เทศบาล
ตําบลทากาศ
เหนือ 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 92.06 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
หนวยงานเทศบาลตําบลทากาศเหนือ ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติ

หนาที่ และตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริตที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควร
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ ซึ่งผูตรวจประเมินมี
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะ
ในขอ i7 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายไมทราบถึงแผนการใชจายงบประมาณใน
หนวยงานเทาที่ควร หนวยงานควรเผยแพรและประชาสัมพันธแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป โดยจัดประชุมช้ีแจงแผนการใชจายงบประมาณประจําปใหแกบุคลากรภายใน
หนวยงาน หรืออาจจัดทําในสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานได
รับทราบอยางทั่วถึง สําหรับตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ ขอ i14 และขอ i15  ประเด็น บุคลากร
ในหนวยงานบางรายไมไดรับความเปนธรรม จากผูบังคับบัญชาในเรื่องการมอบหมายงาน 
การปฏิบัติงาน และการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม ผูบังคับบัญชาควรนําผลการประเมินใน
ดานการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการคัดเลือกเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มากําหนดนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในปถัดไป (อางอิง
จาก o25) พรอมทั้ง ดําเนินการตามนโยบายหรือแผนที่กําหนดไว (อางอิงจาก o26, o27) 
นอกจากน้ี ควรรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามที่ไดมีการดําเนินการไว
แลว (อางอิงจาก o28)  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลทากาศเหนือ ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพ
การดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ
ตามตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e11 และ ขอ e12 
ประเด็น การปรับปรุงคุณภาพและการสํารวจความพึงพอใจในข้ันตอนการดําเนินงาน/การ
ปฏิบัติงาน/การใหบริการของเจาหนาที่ของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรนําเสนอผลงานที่แสดง
ใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาข้ันตอนการดําเนินงาน คุณภาพดําเนินงานของหนวยงาน 
นอกจากน้ี หนวยงานอาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับปกอนหนา เพื่อใหเห็นถึงการปรบัปรงุ 
พัฒนาอยางชัดเจน และควรนําไปเผยแพรใหประชาชนรับทราบ สําหรับขอ e14 ประเด็นการเปด
โอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เขาไปมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรเปดโอกาส
ใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน อีกทั้งควร
จัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอสอบถามขอมูล โดยเปนการสื่อสารสองทาง และชองทาง
การรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลทากาศเหนือ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
แบ บ วัดก า ร เ ป ด เ ผ ยข อ มู ล ส า ธ า ร ณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน       
ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมลู 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบรหิารงาน 

- ขอ o11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป รอบ 6 เดือน  



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบรหิารเงินงบประมาณ 
- ขอ o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพสัดุประจําป  

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 
- ขอ o28 รายงานผลการบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคลประจําป 

ตัวช้ีวัดที่ 10  การปองกันการทจุริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 

- ขอ o37 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และขอ o41 
รายงานผลการดําเนินการปองกันการทจุริตประจําป 

หนวยงานควรแสดงขอมูลใหครบองคประกอบตามที่หลักเกณฑกําหนด ซึ่งสวนใหญ
หนวยงานจะขาดปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ซึ่งหากไมมีปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ หนวยงานตองระบุวา“ไมมี”โดยหามตัดหัวขอ “ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ” ออก 

 
7. เทศบาล
ตําบลทาขุม
เงิน 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 94.03 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลทาขุมเงิน ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติ
หนาที่ ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i20 ประเด็นบุคลากรใน
หนวยงานบางรายมีการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชปฏิบัติงานอยางไมถูกตอง หนวยงาน
ควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการตามประเภทงานดานตาง ๆ  ไว
อยางชัดเจนในคูมือมาตรฐานการปฏิบติังาน (อางอิงจาก o13) พรอมทั้ง ประชาสัมพันธคูมอื หรอื
แนวทางดังกลาวใหบุคลากรถือปฏิบัติอยางเครงครดัและกําชับใหผูบุคลากรภายในหนวยงานมี
การขออนุญาตในการยืมทรัพยสินอยางถูกตอง สําหรับ ขอ i23 ประเด็น บุคลากรในหนวยงาน
บางรายยังไมทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใชทรัพยสินของทางราชการอยาง
ถูกตอง หนวยงานควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการตาม
ประเภทงานดานตาง ๆ ไวอยางชัดเจนในคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และขอ i24 ประเด็น 
หนวยงานของทานยังไมมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของทางราชการ
เทาที่ควร หนวยงานควรกําหนดแนวทางในการกํากับ ดูแล และตรวจสอบการใชทรัพยสิน
ของทางราชการ (อางอิงจาก o36) ควรระบุไวในคูมือการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและแสดงผล
การประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
หนวยงานเทศบาลตําบลทาขุมเงิน ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ

ดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e6 และขอ e7 
ประเด็น การเผยแพรขอมูลของหนวยงานใหเขาถึงงาย ไมซับซอน มีชองทางหลากหลายและ
การเผยแพรผลงานหรือขอมูลของหนวยงานใหสาธารณชนรับทราบ หนวยงานจะตองมีการ
เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผานชองทางที่หลากหลายและอํานวยความสะดวก
ในการเขาใชงาน สําหรับขอ e9 ประเด็น การช้ีแจงและการตอบคําถามของหนวยงาน        
ชองทางการติดตอและขอเสนอแนะในการมีสวนรวม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน หนวยงานควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอ - สอบถามขอมูล (อางอิงจาก 
o8) โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง รวมทั้ง ควรจัดทําชองทางที่สามารถเช่ือมโยงไปยัง
เครือขายสังคมออนไลน (อางอิงจาก o9) เชน Facebook Twitter หรือ Instagram เปนตน 
นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดโดยงาย  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลทาขุมเงิน ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบ
วัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมลู 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

  - ขอ o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป  
หนวยงานตองแสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีขอมูล
รายละเอียดของรายงานครบ 2 ขอ คือ 1) งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง 2) ปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ *หมายเหตุ หากไมมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ หนวยงาน
ตองระบุวา “ไมม”ี โดยหามตัดหัวขอ “ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ” ออก 

8. เทศบาล
ตําบลทาเชียง
ทอง 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่พอใช แมวาจะสอดคลอง
เปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ แตยังตองมีการยกระดับการดําเนินงาน โดยมีคะแนนอยูที่ 80.66 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลทาเชียงทอง ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติ
หนาที่ ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสิน
ของทางราชการที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ
ตามตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i27 ประเด็น 
หนวยงานของทานมีปญหาการทุจริตภายในที่ ยังไมไดรับการแกไข หนวยงานควร
ประชาสัมพันธขอมูลทางสถิติเรื่องการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ยังไมไดรบัการ
แกไข พรอมทั้ง รายงานความคืบหนาของการดําเนินงาน ใหผูบริหารและบุคลากรภายใน
หนวยงานไดรับทราบผานชองทางตาง ๆ อยางตอเน่ือง 



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 
หนวยงานเทศบาลตําบลทาเชียงทอง ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่  6 คุณภาพ

การดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ
ตามตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e6 และขอ e7 
ประเด็น การเผยแพรขอมูลของหนวยงานใหเขาถึงงาย ไมซับซอน มีชองทางหลากหลายและ
การเผยแพรผลงานหรือขอมูลของหนวยงานใหสาธารณชนรับทราบ หนวยงานจะตองมีการ
เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผานชองทางที่หลากหลายและอํานวยความสะดวก
ในการเขาใชงานสําหรับขอ e9 ประเด็น การช้ีแจงและการตอบคําถามของหนวยงาน        
ชองทางการติดตอและขอเสนอแนะในการมีสวนรวม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน หนวยงานควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอ สอบถามขอมูล (อางอิงจาก 
o8) โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง รวมทั้ง ควรจัดทําชองทางที่สามารถเช่ือมโยงไปยัง
เครือขายสังคมออนไลน (อางอิงจาก o9) เชน Facebook Twitter หรือ Instagram เปนตน 
นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดโดยงาย  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลทาเชียงทอง ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
แบ บ วัดก า ร เ ป ด เ ผ ยข อ มู ล ส า ธ า ร ณะ  ( Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน       
ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพื้นฐาน  

- ขอ o8  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน  

- ขอ o14-o17  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  

- ขอ o20  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล  

- ขอ o28  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส  

- ขอ o31  
หนวยงานควรเปดเผยขอมูลใหครบทุกขอ รวมทั้งศึกษาหลักเกณฑและแสดงขอมลูให

ถูกตองและครบองคประกอบตามที่กําหนด 
ตัวช้ีวัดที่ 10  การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต  

- ขอ o35 และ o38-41 
หนวยงานควรศึกษาหลักเกณฑและแสดงขอมูลใหถูกตองและครบองคประกอบ

ตามที่กําหนด 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
9. เทศบาล
ตําบลทาทุง
หลวง 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 89.07 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลทาทุงหลวง ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติ
หนาที่ ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัว
ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i7 ประเด็น บคุลากร
ในหนวยงานบางรายไมทราบถึงแผนการใชจายงบประมาณในหนวยงานเทาที่ควร หนวยงาน
ควรเผยแพรและประชาสัมพันธแผนการใชจายงบประมาณประจําป โดยจัดประชุมช้ีแจง
แผนการใชจายงบประมาณประจําปใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน หรืออาจจัดทําในสื่อ
ประชาสัมพันธ และเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบอยางทั่วถึง สําหรับขอ 
i11 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายมีการจัดซื้อจัดจาง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุอยางไมเปดเผยและไมเปนธรรม หนวยงานควรจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง พรอมทั้ง
เผยแพรกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหครบตามองคประกอบ โดยเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัด
จางรายเดือนหรือรายป เพื่อประชาสัมพันธใหแกบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก และขอ 
i12 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายมีความเห็นวาหนวยงานไมเปดโอกาสใหมีสวนรวม
ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณเทาที่ควร หนวยงานควรประชาสัมพันธชองทางใน
การติดตอสอบถาม เพื่อใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักทวงในเรื่องการใช
จายงบประมาณ รวมถึงพัฒนาและประชาสัมพันธข้ันตอนและชองทางการรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพื่อใหบุคลากรสามารถรองเรียนในกรณีที่มีการใชจายงบประมาณ       
ไมถูกตอง  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลทาทุ งหลวง ไดมีการ ดําเ นินการตามตัว ช้ีวัดที่  7 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e2 ประเด็น 
การปฏิบติังาน/ใหบริการกับผูมาติดตอคนอื่นๆ อยางเทาเทียมกันของเจาหนาที่ของหนวยงาน 
หนวยงานควรพัฒนาชองทางการใหบริการในรูปแบบออนไลน หรือ E-Service เพื่อลดการใช
ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการที่เกิดความไมเทาเทียมกัน นอกจากน้ี ควร
ระบุข้ันตอนการใหบริการไวในคูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ โดยละเอียด หรืออาจจัดทํา
เปนสื่อรูปแบบตาง ๆ แลวเผยแพรประชาสัมพันธใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน ไดรับทราบ
ใน และถือปฏิบัติโดยเครงครัด สําหรับขอ e3 ประเด็น การปดบังหรือบิดเบือนขอมูลเกี่ยวกับ
การดําเนินการ/ใหบริการของเจาหนาที่ของหนวยงาน หนวยงานควรดําเนินการจัดทําคูมือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ โดยมุงเนนในดานการเปดเผยหรือการให
ขอมูลแกผูมาติดตอ ทั้งน้ี ควรดําเนินการประชาสัมพันธหรือเผยแพรคูมือดังกลาวใหแก
บุคคลภายนอกผานทางเครือขายออนไลน หรือประชาสัมพันธ ณ สถานที่ต้ัง และขอ e5 



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ประเด็นการดําเนินงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลักของ
หนวยงาน หนวยงานควรเปดโอกาสใหประชาชนและบุคคลภายนอก เขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน cและควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอสอบถาม
ขอมูลที่เปนการสื่อสารสองทาง นอกจากน้ี หนวยงานควรจัดทําและเผยแพรชองทางการรับ
ฟงความคิดเห็น ดวย 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลทาทุงหลวง ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบ
วัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 10  การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 

   - ขอ o36 และ o37 หนวยงานควรแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง หากนํา
การประเมินความเสี่ยงหรือการควบคุมภายในที่เปนประเด็นทั่วไป จะไมไดคะแนนทั้งขอ o36 
และ o37 

10. เทศบาล
ตําบลทาปลา
ดุก 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 90.36 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลทาปลาดุก ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไข
ปญหาการทุจริต ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ
ตามตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i20 และขอ i21  
ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายมีการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชปฏิบัติงาน
อยางไมถูกตอง หนวยงานควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ
ตามประเภทงานดานตาง ๆ ไวอยางชัดเจนในคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อางอิงจาก o13) 
พรอมทั้ง ประชาสัมพันธคูมือ หรือแนวทางดังกลาวใหบุคลากรถือปฏิบัติอยางเครงครัดและ
กําชับใหผูบุคลากรภายในหนวยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพยสินอยางถูกตอง สําหรับ
ขอ i23 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายยังไมทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอ
ใชทรัพยสินของทางราชการอยางถูกตอง หนวยงานควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอยืม
ทรัพยสินของทางราชการตามประเภทงานดานตาง ๆ ไวอยางชัดเจนในคูมือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (อางอิงจาก o13) พรอมทั้งเผยแพรคูมือโดยใชชองทางประชาสัมพันธอยางทั่วถึง 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลทาปลาดุก ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e11 และ ขอ e12 
ประเด็น การปรับปรุงคุณภาพและการสํารวจความพึงพอใจในข้ันตอนการดําเนินงาน/การ
ปฏิบัติงาน/การใหบริการของเจาหนาที่ของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรนําเสนอผลงานที่
แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาข้ันตอนการดําเนินงาน คุณภาพดําเนินงานของ
หนวยงาน นอกจากน้ี หนวยงานอาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับปกอนหนา เพื่อให
เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยางชัดเจน และควรนําไปเผยแพรใหประชาชนรับทราบ สําหรับ
ขอ e14 ประเด็นการเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน 
หนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของ
หนวยงาน อีกทั้งควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอสอบถามขอมูล โดยเปนการสื่อสาร
สองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลทาปลาดุก ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบ
วัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
  - ขอ o18 แผนการใชจายงบประมาณประจําป และ o19 รายงานการกํากับ
ติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําป รอบ 6 เดือน หนวยงานควรแสดงขอมูลใหครบ
องคประกอบจึงจะไดคะแนนในทั้ง 2 ขอ 
  - ขอ o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป 
หนวยงานควรแสดงขอมูลใหครบองคประกอบ หากไมมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอ “ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ” ออก 

ตัวช้ีวัดที่ 10  การปองกันการทุจริต 
 - ขอ o39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และขอ o40 รายงานการกํากับ

ติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป รอบ 6 เดือน หนวยงานควรแสดงขอมูลให
ครบองคประกอบจึงจะไดคะแนนในทั้ง 2 ขอ 

11. เทศบาล
ตําบลทาสบ
ชัย 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่
มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 92.31 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลทาสบชัย ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติ
หนาที่ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการ
ดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i7 ประเด็น บุคลากรในหนวยงาน
บางรายไมทราบถึงแผนการใชจายงบประมาณในหนวยงานเทาที่ควร หนวยงานควรเผยแพร
และประชาสัมพันธแผนการใชจายงบประมาณประจําป โดยจัดประชุมช้ีแจงแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน หรืออาจจัดทําในสื่อประชาสัมพันธ และ



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

เผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบอยางทั่วถึง สําหรับขอ i8 ประเด็น บคุลากร
ในหนวยงานบางรายไมคํานึงถึงการใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสูงสุด หนวยงานควรจัด
ใหบุคลากรภายในหนวยงานไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ พรอมทั้ง 
กํากับติดตามใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว มีความคุมคา และเกิดผลประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชน และขอ i12 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายมีความเห็นวาหนวยงานไมเปด
โอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณเทาที่ควร หนวยงานควร
ประชาสัมพันธชองทางในการติดตอสอบถาม เพื่อใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น สอบถาม 
หรือทักทวงในเรื่องการใชจายงบประมาณ รวมถึงประชาสัมพันธข้ันตอนและชองทางการ
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหบุคลากรสามารถรองเรียนในกรณีทีม่กีารใชจาย
งบประมาณไมถูกตอง  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลทาสบชัย ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e12 ประเด็น การ
ปรับปรุงวิธีการและการสํารวจความพึงพอใจของข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรนําเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง/พัฒนาข้ันตอน
การดําเนินงานของหนวยงาน นอกจากน้ี อาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับปกอนหนา
เพื่อใหเห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาอยางชัดเจน และนําไปเผยแพรใหประชาชนรับทราบ 
สําหรับขอ e14 ประเด็นการเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน
ใหดีข้ึน หนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน อีกทั้งควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอสอบถามขอมูล โดยเปน
การสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น และขอ e15 ประเด็นการปรับปรุง
การดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน ใหมีความโปรงใสมากข้ึน หนวยงานควรนําเสนอ
ผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดําเนินงานของหนวยงานและ
เผยแพรใหประชาชนไดรบัทราบ 

 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
หนวยงานเทศบาลตําบลทาสบชัย ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบ

วัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
 - ขอ o18 แผนการใชจายงบประมาณประจําป และ o19 รายงานการกํากับ

ติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําป รอบ 6 เดือนหนวยงานตองแสดงแผนการใชจาย
งบประมาณที่มีองคประกอบครบถวนตามหลักเกณฑ จึงจะสงผลใหไดคะแนนทั้ง 2 ขอ  



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 
 - ขอ o36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป และ o37 การ

ดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต หนวยงานควรแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของ
การดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเทาน้ัน หาก
นําการประเมินความเสี่ยงหรือการควบคุมภายในที่เปนประเด็นทั่วไปมาแสดง จะไมไดคะแนน
ทั้ง 2 ขอ 

12. เทศบาล
ตําบลทาสบ
เสา 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 89.34 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลทาสบเสา ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติ
หนาที่ ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i20 ประเด็น บุคลากร
ในหนวยงานบางรายมีการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชปฏิบัติงานอยางไมถูกตอง 
หนวยงานควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ ไวอยางชัดเจน
ในคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พรอมทั้ง ประชาสัมพันธคูมือ หรือแนวทางดังกลาวให
บุคลากรถือปฏิบัติอยางเครงครัด และกําชับใหผูบุคลากรภายในหนวยงานมีการขออนุญาตใน
การยืมทรัพยสินอยางถูกตอง สําหรับขอ i23 ประเด็นบุคลากรในหนวยงานบางรายยัง          
ไมทราบรายละเอียดที่ ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใชทรัพยสินของทางราชการอยางถูกตอง 
หนวยงานควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการตามประเภท
งานดานตาง ๆ ไวอยางชัดเจนในคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อางอิงจาก o13) พรอมทั้ง
เผยแพรคูมือโดยใชชองทางประชาสัมพันธอยางทั่วถึง และขอ i24 ประเด็นหนวยงานของทาน
ยังไมมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของทางราชการเทาที่ควร หนวยงานควร
กําหนดแนวทางในการกํากับ ดูแล และตรวจสอบการใชทรัพยสินของทางราชการ ควรระบุไว
ในคูมือการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรอื
การปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไข
ปญหาการทุจริต  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลทาสบเสา ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e11 และ ขอ e12 
ประเด็น การปรับปรุงคุณภาพและการสํารวจความพึงพอใจในข้ันตอนการดําเนินงาน/การ
ปฏิบัติงาน/การใหบริการของเจาหนาที่ของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรนําเสนอผลงานที่
แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงการพัฒนาข้ันตอนการดําเนินงาน คุณภาพดําเนินงานของ



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

หนวยงาน นอกจากน้ี หนวยงานอาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับปกอนหนา เพื่อให
เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยางชัดเจน และควรนําไปเผยแพรใหประชาชนรับทราบ สําหรับ
ขอ e14 ประเด็นการเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน 
หนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของ
หนวยงาน อีกทั้งควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอสอบถามขอมูล โดยเปนการสื่อสาร
สองทาง และชองทางการรบัฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลทาสบเสา ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบ
วัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
 - ขอ o20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป หนวยงานตอง

แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจําป มีขอมูลรายละเอียดสรุปผล
การใชจายงบประมาณ อยางนอยตองประกอบดวย ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 - ขอ o26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

หนวยงานตองแสดงการดําเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในขอ o25 ซึ่งเปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2565 

13. เทศบาล
ตําบลทุงหัว
ชาง 

เทศบาลตําบลทุงหัวชางมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลอง
และเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยูที่ 87.91 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

เทศบาลตําบลทุงหัวชางไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่, ตัวช้ีวัด
ที่ 2 การใชงบประมาณ, ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ, ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ
และตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

เทศบาลตําบลทุงหัวชางไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน, 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ที่ดีเย่ียม 
ควรรักษามาตรฐานไว 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

เทศบาลตําบลทุงหัวชางควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัดการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
 - หนวยงานตองแสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานที่มีระยะ1ป 

อยางนอยตองประกอบดวย งบประมาณตามแหลงที่ไดรับการจัดสรรและงบประมาณตาม
ประเภทรายการใชจาย เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2565  
  - หนวยงานตองแสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป อยางนอยตองประกอบดวย ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564หากไมมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” หามตัดหัวขอ ออก 
  - หนวยงานตองแสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีขอมูลรายละเอียดของรายงานครบ 2 ขอ 1) งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัด
จาง 2) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ * หากไมมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ตอง
ระบุวา “ไมมี” หามตัดหัวขอออก 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  - หนวยงานตองแสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้ง 
5 หลักเกณฑที่ยังใชบังคับในหนวยงานในป พ.ศ. 2565 ทั้งน้ี สามารถดําเนินการในลักษณะ
ของประกาศหลักเกณฑการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดหลักเกณฑที่ครบถวนตาม
องคประกอบขอมูล หากดําเนินการในลักษณะการเปดเผยขอมูลกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ ฯลฯ ควรแนะนําใหมีการจัดหมวดหมูตามหลักเกณฑที่กําหนด เพื่อปองกันการ
สับสน*กรณีใชหลักเกณฑขององคกรกลางบริหารงานบุคคล สามารถนําหลักเกณฑดังกลาว
เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน และตองดูวาหนวยงานขาดหลักเกณฑในขอใด 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 

  - หนวยงานตองแสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงานที่สอดคลองกับ
ขอo36 และเปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2565 
  - หนวยงานตองแสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตตามขอ o39 อยางนอยตองประกอบดวย ความกาวหนาการดําเนินการแต
ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใชดําเนินงาน สามารถจัดทําขอมูลเปน
แบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของป พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต 
  - หนวยงานตองแสดงความกาวหนาหรือผลการดําเนินการตามมาตรการ
เพื่อสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน มีขอมูลรายละเอียดการนํามาตรการ
เพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานในขอ o42 ไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมและเปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2565** ทั้งน้ี การดําเนินการในขอน้ี ตองมีความ
สอดคลองกับมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานในขอ o42 



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
14. เทศบาล
ตําบลบาน
กลาง 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 93.34 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลบานกลาง ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติ
หนาที่ ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสิน
ของทางราชการ และตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลบานกลาง ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 8 คุณภาพการดําเนินงาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e11 ประเด็น การ
ปรับปรุงคุณภาพและการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/การใหบริการของเจาหนาที่
ของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรนําเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนา
คุณภาพดําเนินงานของหนวยงาน นอกจากน้ี หนวยงานอาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบ
กับปกอนหนา เพื่อใหเห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยางชัดเจน และควรนําไปเผยแพรให
ประชาชนรับทราบ สําหรับขอ e14 ประเด็นการเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมี
สวนไดสวนเสียภายนอก เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการ
ของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน อีกทั้งควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอสอบถาม
ขอมูล โดยเปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น และขอ e15 ประเด็น
การปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน ใหมีความโปรงใสมากข้ึน หนวยงาน
ควรนําเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดําเนินงานของ
หนวยงานและเผยแพรใหประชาชนไดรับทราบ 

 
 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
เทศบาลตําบลบานกลาง ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัดการ

เปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน 
 - ขอ o16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการหนวยงานตอง

แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงาน เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564 
ทั้งน้ี ตองเปนรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการที่จัดทําในภาพรวมของ



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
หนวยงาน ไมใชรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของสวนงานยอย/สํานัก/
ฝาย ภายในหนวยงาน  

 ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 
 - ขอ o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หนวยงานตองแสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับการทจุรติ
และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อยาง
นอยประกอบดวย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน รายละเอียด
ข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลา
ดําเนินการ 

15. เทศบาล
ตําบลบานธิ 

เทศบาลตําบลบานธิมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 87.02 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

เทศบาลตําบลบานธิไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ที่ดี ทั้งน้ีควร
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ, ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช
อํานาจ,ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ และตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต 
ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะโดยเฉพาะใน i12 ประเด็นบุคลากรในหนวยงานมีความเห็น
วาหนวยงานไมเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ควร
ประชาสัมพันธชองทางในการติดตอสอบถาม(o8) เพื่อใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น
สอบถามหรือทักทวง รวมถึงพัฒนาและประชาสัมพันธข้ันตอนและชองทางการรองเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหบุคลากรสามารถรองเรียนในกรณีที่มีการใชจายงบประมาณ
ไมถูกตอง(o29,o30) และ i30 ประเด็นบุคลากรภายในหนวยงานพบเห็นแนวโนมการทุจริต    
ที่จะเกิดข้ึน ควรมีแนวทางปฏิบัติสําหรับรองเรียนการทุจริต(o29) และชองทางการรองเรียน   
ที่สะดวกและเขาถึงไดงาย(o30) ทั้งน้ีควรมีการจัดการขอมูลใหเกิดความมั่นใจวาจะปลอดภัย
และไมมีผลกระทบตอผูรองเรียน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

เทศบาลตําบลบานธิไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่6คุณภาพการดําเนินงานที่ดี 
ทั้งน้ีควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารและ
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะ โดยเฉพาะใน 
e14 ประเด็นการเปดโอกาสใหผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการใหดีข้ึน ผานการดําเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอสอบถามขอมูล(o8) โดยมีลักษณะเปนการ
สื่อสารสองทางและชองทางการรับฟงความคิดเห็น(o32) ของผูที่มาติดตอหรือรับบริการ , 
e15 ประเด็นการปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการใหมีความโปรงใสมากข้ึน ควรนําเสนอ
ผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดําเนินงาน โดยสามารถสรุปจาก
รายงานผลการดําเนินงานประจําป (o12) หรือจากมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใส (o42) และการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส (o43)  



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
เทศบาลตําบลบานธิควรพฒันาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัดการเปดเผย

ข อมู ลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดย
ผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  - หนวยงานตองแสดงการดําเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในขอ o25 ซึ่งเปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2565  

 - หนวยงานตองแสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้ง 
5 หลักเกณฑที่ยังใชบังคับในหนวยงานในป พ.ศ. 2565 ทั้งน้ีสามารถดําเนินการในลักษณะ
ของประกาศหลักเกณฑที่มรีายละเอียดหลักเกณฑครบถวนตามองคประกอบดานขอมูล หาก
ดําเนินการในลักษณะการเปดเผยขอมูลกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ฯลฯ ควรจัดหมวดหมู
ตามหลักเกณฑเพื่อปองกันการสับสน*หมายเหตุ กรณีใชหลักเกณฑขององคกรกลางบริหาร
งานบุคคล สามารถนําหลักเกณฑดังกลาวเผยแพรบนเว็บไซตและตองดูวาหนวยงานขาด
หลักเกณฑในขอใด 

 - หนวยงานตองแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีขอมูล
รายละเอียดของการดําเนินการ อยางนอยตองประกอบดวย ผลการดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะผลการวิเคราะหการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564 *หมายเหตุ หากไมมีปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ ตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอออก 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 
  - หนวยงานตองแสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่
เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน มีขอมูลรายละเอียด
ของการปฏิบัติงาน อยางนอยประกอบดวย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการ
รองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ 
และระยะเวลาดําเนินการ   

ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 

  - หนวยงานตองแสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงาน เปนกิจกรรม
หรือการดําเนินการที่สอดคลองกับมาตรการหรือการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามขอ o36 และเปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2565 

16. เทศบาล
ตําบลบาน
แปน 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 88.67 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
หนวยงานเทศบาลตําบลบานแปน ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติ

หนาที่ ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐาน
ไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ 
ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการ
ประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i20 และ i21 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายมีการขอยืม
ทรัพยสินของทางราชการไปใชปฏิบัติงานอยางไมถูกตอง หนวยงานควรระบุข้ันตอนและ
แนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ ไวอยางชัดเจนในคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
พรอมทั้ง ประชาสัมพันธคูมือ หรือแนวทางดังกลาวใหบุคลากรถือปฏิบัติอยางเครงครัด และ
กําชับใหผูบุคลากรภายในหนวยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพยสินอยางถูกตองสําหรับ 
ขอ i23 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายยังไมทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอ
ใชทรัพยสินของทางราชการอยางถูกตอง หนวยงานควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอยืม
ทรัพยสินของทางราชการตามประเภทงานดานตาง ๆ ไวอยางชัดเจนในคูมือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (อางอิงจาก o13) พรอมทั้งเผยแพรคูมือโดยใชชองทางประชาสัมพันธอยางทั่วถึง 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลบานแปน ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่  6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e6 และขอ e7 
ประเด็น การเผยแพรขอมูลของหนวยงานใหเขาถึงงาย ไมซับซอน มีชองทางหลากหลายและ
การเผยแพรผลงานหรือขอมูลของหนวยงานใหสาธารณชนรับทราบ หนวยงานจะตองมีการ
เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผานชองทางที่หลากหลายและอํานวยความสะดวก
ในการเขาใชงาน สําหรับขอ e10 ประเด็น ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของ
เจาหนาที่ในหนวยงาน หนวยงานควรเผยแพรชองทางการรองเรียนเจาหนาที่ของหนวยงาน 
ผานชองทางออนไลน โดยจัดใหมีมาตรการคุมครองและปกปดขอมูลผูแจงเบาะแส นอกจากน้ี 
ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงาย 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

เทศบาลตําบลบานแปน ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัดการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
  - ขอ o18 และ o19  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 

- ขอ o29 
หนวยงานควรศึกษาหลักเกณฑและแสดงขอมูลใหถูกตองแลครบองคประกอบตามที่

กําหนด 
 
ตัวช้ีวัดที่ 10  การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต  



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 - ขอ o36 และ o37  
หนวยงานควรแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติ

หนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง หากนําการประเมินความเสี่ยง
หรือการควบคุมภายในที่เปนประเด็นทั่วไป จะไมไดคะแนนทั้งขอ o36 และ o37 สําหรับขอ 
o40 และ o41 หนวยงานควรศึกษาหลักเกณฑและแสดงขอมูลให ถูกตองและครบ
องคประกอบตามที่กําหนด 

17. เทศบาล
ตําบลบานโฮง 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 92.71 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลบานโฮง ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ ที่
ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 5 
การแกไขปญหาการทุจริต ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการ
ดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i26 ประเด็น หนวยงานของทาน
ยังไมมีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตเพื่อนําไปจัดทําแผนงานฯ และ
เผยแพรใหบุคลากรภายในรับทราบ หนวยงานควรจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต (อางอิงจาก o39) และดําเนินการตามแผนปองกันรวมถึงการรายงานผลตามแผน
ปองกัน หรือควรวิเคราะหมาตรการเสริมสรางความโปรงใส (อางอิงจาก o42) และดําเนินการ
ตามแผนมาตรการที่กําหนดไว ทั้งน้ี ควรเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานรับทราบดวย 
สําหรับขอ i28 ประเด็น หนวยงานของทานยังไมมีการเฝาระวังการทุจริต การตรวจสอบการ
ทุจริต และ/หรือ การลงโทษทางวินัยเทาที่ควร หนวยงานควรมีแนวทางในการขับเคลื่อน
เกี่ยวกับการเฝาระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการ
ทุจริต (อางอิงจาก o29) พรอมทั้ง มีการเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบ และขอ i30 
ประเด็น บุคลากรภายในหนวยงานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดข้ึน หนวยงานควรมี
แนวทางปฏิบัติสําหรับรองเรียนการทุจริต (อางอิงจาก o29) และชองทางการรองเรียนที่
สะดวกและเขาถึงไดงาย (อางอิงจาก o30) ทั้งน้ี ควรมีแนวทางในการจัดการขอมูลใหเกิด
ความมั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอผูรองเรียนดวย 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลบานโฮง ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 7ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e8 ประเด็น ชองทาง
รับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน หนวยงาน
ควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอสอบถามขอมูล ที่เปนการสื่อสารสองทาง และ
ชองทางการรับฟ งความคิดเห็น นอกจากน้ี  ควร เผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่
บคุคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงายและสะดวกในการใชงาน สําหรับขอ e9 ประเด็น 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
การช้ีแจงและการตอบคําถามของหนวยงาน ชองทางการติดตอและขอเสนอแนะในการมีสวน
รวม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงาน หนวยงานควรจัดทําและเผยแพรชองทางการ
ติดตอสอบถามขอมูล (อางอิงจาก o8) ที่เปนการสื่อสารสองทาง รวมทั้ง ควรจัดทําชองทางที่
สามารถเช่ือมโยงไปยังเครือขายสังคมออนไลน นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุด
ที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดโดยงาย และขอ e10 ประเด็น ชองทางใหผูมาติดตอ
รองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน หนวยงานควรเผยแพรชองทางการรองเรียน
เจาหนาที่ของหนวยงาน ผานชองทางออนไลน (อางอิงจาก o30) โดยจัดใหมีมาตรการ
คุมครองและปกปดขอมูลผูแจงเบาะแส นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่
บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงาย  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลบานโฮง ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัด
การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 
 - ขอo36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปและo37 การดําเนินการ

เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต หนวยงานควรแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเทาน้ัน หากนําการ
ประเมินความเสี่ยงหรอืการควบคุมภายในที่เปนประเด็นทั่วไปมาแสดงจะไมไดคะแนนทัง้ 2 ขอ 

 
18. เทศบาล
ตําบลประตู
ปา 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 90.59 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลประตูปา ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติ
หนาที่ ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการ
ดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i7 ประเด็น บุคลากรในหนวยงาน
บางรายไมทราบถึงแผนการใชจายงบประมาณในหนวยงานเทาที่ควร หนวยงานควรเผยแพร
และประชาสัมพันธแผนการใชจายงบประมาณประจําป โดยจัดประชุมช้ีแจงแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน หรืออาจจัดทําในสื่อประชาสัมพันธ และ
เผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบอยางทั่วถึง สําหรับขอ i10 ประเด็นบุคลากร
ในหนวยงานบางรายมีการเบิกจายเงินที่เปนเท็จ หนวยงานควรจัดใหมีการประเมินเสี่ยงใน
การทุจริตในประเด็นการเบิกจายเงิน (อางอิงจาก o36) และกําหนดมาตรการสําหรับการ
ปองกันการทุจริตจากการเบิกจายเงินที่เปนเท็จ (อางอิงจาก o37) ตลอดจนบังคับใชจนเกดิผล
สัมฤทธ์ิ และขอ i11 ประเด็นบุคลากรในหนวยงานบางรายมีการจัดซื้อจัดจาง/จัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุอยางไมเปดเผยและไมเปนธรรม หนวยงานควรจัดทําแผนการจัดซื้อจัด



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

จาง พรอมทั้งเผยแพรกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหครบตามองคประกอบ โดยเปดเผยขอมูล
การจัดซื้อจัดจางรายเดือนหรือรายป เพื่อประชาสัมพันธใหแกบุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอก  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลประตูปา ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e11 และ ขอ e12 
ประเด็น การปรับปรุงคุณภาพและการสํารวจความพึงพอใจในข้ันตอนการดําเนินงาน/การ
ปฏิบัติงาน/การใหบริการของเจาหนาที่ของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรนําเสนอผลงานที่
แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาข้ันตอนการดําเนินงาน คุณภาพดําเนินงานของ
หนวยงาน นอกจากน้ี หนวยงานอาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับปกอนหนา เพื่อให
เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยางชัดเจน และควรนําไปเผยแพรใหประชาชนรับทราบ สําหรับ
ขอ e14 ประเด็นการเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน 
หนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของ
หนวยงาน อีกทั้งควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอสอบถามขอมูล โดยเปนการสื่อสาร
สองทาง และชองทางการรบัฟงความคิดเห็น  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลประตูปา ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัด
การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
 - ขอ o20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป  
 - ขอ o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป  
 - ขอ o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป 
 - ขอ o31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวช้ีวัดที่ 10  การปองกันการทุจริต 
 - ขอ o39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และขอ o40 รายงานการกํากับ

ติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป รอบ 6 เดือน 
ขอที่ไมไดคะแนน สวนใหญหนวยงานจะแสดงขอมูลไมครบองคประกอบ หนวยงาน

ควรศึกษาหลักเกณฑและแสดงขอมูลใหถูกตองครบองคประกอบตามที่หลักเกณฑกําหนด 
19. เทศบาล
ตําบลปาซาง 

เทศบาลตําบลปาซางมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที ่87.81 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
เทศบาลตําบลปาซางไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่, ตัวช้ีวัดที่ 

2 การใชงบประมาณ, ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ, ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการและ
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว 

 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 
เทศบาลตําบลปาซางไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน, 

ตัวช้ีวัดที่ 7ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ที่ดีเย่ียม 
ควรรักษามาตรฐานไว 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

เทศบาลตําบลปาซางควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัดการเปดเผย
ข อมู ลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดย
ผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน 
 - หนวยงานตองแสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน

ประจําปในขอo10ประกอบดวยความกาวหนาการดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรมและ
รายละเอียดงบประมาณที่ใช อาจทําเปนแบบรายเดือน/ไตรมาส/6เดือน ที่ครอบคลุม6เดือน
แรกของปพ.ศ.2565  

 - หนวยงานตองแสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 
ประกอบดวย ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ เปนรายงานปพ.ศ.2564*หากไมมีปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ ตองระบุวา “ไมมี” หามตัดหัวขอออก 

 - หนวยงานตองแสดงผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงาน
ของปพ.ศ.2564 ทั้งน้ีตองเปนในภาพรวมของหนวยงาน ไมใชของสวนงานยอย/สํานัก/ฝาย 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
 - หนวยงานตองแสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการใชจาย

งบประมาณประจําปในขอo18 ประกอบดวยความกาวหนาการใชจายงบประมาณ อาจทํา
เปนรายเดือน/ไตรมาส/6เดือนที่ครอบคลุม 6เดือนแรกของปพ.ศ.2565  

 - หนวยงานตองแสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป ประกอบดวย ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เปน
รายงานผลของป พ.ศ. 2564หากไมมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ หนวยงานตองระบุวา
“ไมมี”หามตัดหัวขอออก 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 - หนวยงานตองแสดงการดําเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในขอo25 ซึ่งเปนการดําเนินการในปพ.ศ. 2565  
 - หนวยงานตองแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประกอบดวยผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปญหา อุปสรรค และ



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะผลการวิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเปนรายงานผลของป 
พ.ศ. 2564 *หากไมมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตองระบุวา “ไมมี” หามตัดหัวขอออก 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5การสงเสริมความโปรงใส 
 -หนวยงานตองแสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่

เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงานประกอบดวย 
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการ
จัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบและระยะเวลาดําเนินการ   

 - หนวยงานตองแสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน ผานทางชองทางออนไลน 
โดยแยกตางหากจากชองทางการรองเรียนทั่วไป ตองเช่ือมโยงไดจากเว็บไซตหลัก ไมสามารถ
ใชWeb board มาตอบ 

 - หนวยงานตองแสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดโอกาส
ใหบุคคลภายนอกไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจ และเปนการดําเนินการในป พ.ศ. 
2565 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 
 - หนวยงานตองแสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการทุจริต

หรือพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ และชวงเวลาดําเนินการ เปนแผนที่บังคับใชครอบคลุมปพ.ศ. 2565 

 - หนวยงานตองแสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตตามขอ o39 ประกอบดวย ความกาวหนาการดําเนินการแตละโครงการ/
กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใชดําเนินงาน อาจทําเปนรายเดือน/ไตรมาส/6เดือน 
ที่ครอบคลุม 6เดือนแรกของปพ.ศ.2565 

 - หนวยงานตองแสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตประกอบดวย ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะของป พ.ศ. 2564* หากไมมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
ตองระบุวา “ไมมี” หามตัดหัวขอออก 

 
20. เทศบาล
ตําบลปาไผ 

เทศบาลตําบลปาไผมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไปตาม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 93.93 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

เทศบาลตําบลปาไผไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่, ตัวช้ีวัดที่ 2 
การใชงบประมาณ, ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ และตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดี
เย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานใน
ประเด็น i7 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายไมทราบถึงแผนการใชจายงบประมาณ 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพรประชาสัมพันธแผนการใชจายงบประมาณประจําป(o18) อาจ
จัดประชุมช้ีแจงแผนการใชจายงบประมาณประจําป หรือจัดทําสื่อในรูปแบบการสรุปขอมูล
หรืออินโฟกราฟกหรือขาวประชาสัมพันธภายในและเผยแพรผานชองทางการสื่อสารตางๆ 
และ i23 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายยังไมทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
ขอใชทรัพยสินของทางราชการ ควรระบข้ัุนตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทาง
ราชการตามประเภทงานดานตางๆ ไวอยางชัดเจนในคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(o13) 
พรอมทั้งเผยแพรคูมือโดยใชชองทางประชาสัมพันธอยางทั่วถึง 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

เทศบาลตําบลปาไผไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน, 
ตัวช้ีวัดที่ 7ประสิทธิภาพการสื่อสารและตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ที่ดี ทั้งน้ี
ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการใน e14 ประเด็นการเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมา
ติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/
การใหบริการใหดีข้ึน ควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตาม
ภารกิจ(o33) ผานการดําเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ อีกทั้ง ควรจัดทําและเผยแพร
ชองทางการติดตอสอบถามขอมูล(o8) โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการ
รับฟงความคิดเห็น(o32) ของผูที่มาติดตอหรือรับบริการ, e11 ประเด็น การปรับปรุงคุณภาพ
และการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/การใหบริการของเจาหนาที่ใหดีข้ึน ควร
นําเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดําเนินงาน โดยสามารถสรุป
จากรายงานผลการดําเนินงานประจําป (o12) หรือจากมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใส(o42) และการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส(o43) 
รวมถึงสามารถสรุปจากรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบรกิาร(o16) นอกจากน้ี
อาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับปกอนและควรนําไปเผยแพรใหประชาชนรบัทราบใน
รูปแบบตางๆ และ e1 ประเด็น การปฏิบัติงาน/ใหบริการของเจาหนาที่ของหนวยงาน เปนไป
ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนด ควรดําเนินการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(o13) หรือการใหบริการ(o14) โดยระบุทั้งข้ันตอนและระยะเวลาที่ใชในแตละข้ันตอนหรือ
อาจทําขอมูลเปนสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดตอการอานจากน้ันประชาสัมพันธ
หรือเผยแพรใหบุคคลภายนอกไดรับทราบผานทางเครือขายออนไลนหรือ ณ สถานที่ต้ังตาม
ความเหมาะสม 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

เทศบาลตําบลปาไผควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัดการเปดเผย
ข อมู ลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดย
ผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน 
 - หนวยงานตองแสดงผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงาน 

เปนรายงานผลของปพ.ศ.2564 ทั้งน้ี ตองเปนรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการ
ใหบริการที่จัดทําในภาพรวมของหนวยงาน ไมใชรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการ
ใหบริการของสวนงานยอย/สํานัก/ฝาย และเน้ือหาผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ อาจ
มุงเนนเฉพาะงานบริการที่สําคัญก็ได ไมจําเปนตองมีครบทุกงานบริการ 



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 - หนวยงานตองแสดงการดําเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในขอo25 ซึ่งเปนการดําเนินการในปพ.ศ.2565 
ทั้งน้ี พิจารณาใหชัดเจนวาการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่นํามาตอบ 
มีความสอดคลองกับนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในขอo25 
หรือไม    
   - หนวยงานตองแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีขอมูล
รายละเอียดของการดําเนินการ อยางนอยตองประกอบดวย ผลการดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะผลการวิเคราะหการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเปนรายงานผลของปพ.ศ.2564 *หมายเหตุ หากไมมีปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอออก 
 

21. เทศบาล
ตําบลปาสัก 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดีเย่ียมและบรรลุคาเปาหมาย 
ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ในประเด็นการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยูที่ 95.99 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลปาสัก ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทาง
ราชการ และตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลปาสัก ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e8 ประเด็น ชองทาง
รับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน หนวยงาน
ควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอสอบถามขอมูล (อางอิงจาก o8) โดยมีลักษณะเปน
การสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น (อางอิงจาก o32) นอกจากน้ี ควร
เผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงายและสะดวกในการ
ใชงาน สําหรับขอ e9 ประเด็น การช้ีแจงและการตอบคําถามของหนวยงาน ชองทางการ
ติดตอและขอเสนอแนะในการมีสวนรวม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
หนวยงานควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอสอบถามขอมูลเชนเดียวกับขอ e9 และ
ควรจัดทําชองทางที่สามารถเช่ือมโยงไปยังเครือขายสังคมออนไลน นอกจากน้ี ควรเผยแพร
ชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดโดยงาย และในขอ e10 
ประเด็น ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน หนวยงานควร
เผยแพรชองทางการรองเรียนเจาหนาที่ของหนวยงาน ผานชองทางออนไลน (อางอิงจาก 
o30) โดยจัดใหมีมาตรการคุมครองและปกปดขอมูลผูแจงเบาะแส นอกจากน้ี ควรเผยแพร



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงาย เชน บริเวณจุดใหบริการ
หรือจุดประชาสัมพันธของหนวยงาน  

 
 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
หนวยงานเทศบาลตําบลปาสัก ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัด

การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

  - ขอ o20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป หนวยงานตอง
แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจําป มีขอมูลรายละเอียดสรุปผล
การใชจายงบประมาณ อยางนอยตองประกอบดวย ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  - ขอ o25 และ o26 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและการดําเนินการ
ตามนโยบายฯ หนวยงานตองแสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
ยังใชบังคับในหนวยงานในป พ.ศ. 2565** และแสดงนโยบายของผูบริหารสูงสุด หรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กําหนดในนามของหนวยงาน ทั้งน้ี นโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตองระบุระยะเวลาบังคับใชที่ชัดเจน 

22. เทศบาล
ตําบลมวง
นอย 

เทศบาลตําบลมวงนอยมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 88.54 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

เทศบาลตําบลมวงนอยไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่, ตัวช้ีวัด
ที่ 2 การใชงบประมาณ, ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ, ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ
และตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดี ทั้งน้ีผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะใน i7 
ประเด็นการเผยแพรขอมูลของหนวยงานใหเขาถึงงาย ไมซับซอน มีชองทางหลากหลายและ
อํานวยความสะดวกในการเขาใชงาน และ i23 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายยัง      
ไมทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใชทรัพยสินของทางราชการอยางถูกตอง ควร
ระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการตามประเภทงานไวอยาง
ชัดเจนในคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (o13) พรอมทั้ งเผยแพรคูมือโดยใชชองทาง
ประชาสัมพันธอยางทั่วถึง 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

เทศบาลตําบลมวงนอยไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน,
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ที่ดี      



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะใน e10 ประเด็น ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริต
ของเจาหนาที่ในหนวยงาน ควรเผยแพรชองทางการรองเรียนเจาหนาที่ของหนวยงาน ผาน
ชองทางออนไลน (o30) โดยจัดใหมีมาตรการคุมครองและปกปดขอมูลผูแจงเบาะแส และควร
เผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นไดงาย  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

เทศบาลตําบลมวงนอยควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัดการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพื้นฐาน 
 - หนวยงานตองแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน โดยทํา

ในรูปแผนผังแสดงตําแหนงที่สําคัญและการแบงสวนงานภายใน *กรณีอปท.ใหแสดงแผนผัง
โครงสรางทั้งฝายการเมืองและฝายขาราชการประจํา 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน 
  - หนวยงานตองแสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ประจําปในขอo10 อยางนอยตองประกอบดวย ความกาวหนาการดําเนินการแตละโครงการ/
กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช  อาจเปนแบบรายเดือน/รายไตรมาส/ราย6เดือน 
ที่ครอบคลุม6เดือนแรกของปพ.ศ.2565 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
  - หนวยงานตองแสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป อยางนอยตองประกอบดวย ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564หากไมมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” หามตัดหัวขอ ออก 
  - หนวยงานตองแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน และมีขอมูลผล
การจัดซื้อจัดจาง เชน งานที่ซื้อหรือจาง วงเงิน ราคากลาง วิธีการ รายช่ือผูเสนอและราคาที่
เสนอ ผูไดรับการเลือกและราคา เหตุผลที่เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา เปดเผยขอมูลเปน
รายเดือนที่ครอบคลุม6เดือนแรกของป พ.ศ. 2565 *แสดงขอมูลเปนรายเดือน กรณีไมมีการ
จัดซื้อจัดจางในรอบเดือนใดใหเผยแพรวาไมมีการจัดซื้อจัดจางในเดือนน้ัน 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  - หนวยงานตองแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร อยางนอยตอง
ประกอบดวย ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะผลการวิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเปนรายงานผล
ของป พ.ศ. 2564 * หากไมมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ตองระบุวา “ไมมี” โดยหาม
ตัดหัวขอ ออก 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่10.1การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 

  - หนวยงานควรแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยางนอยตองประกอบดวย 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
เหตุการณความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2565 
การประเมินความเสี่ยงหรือการควบคุมภายในที่เปนประเด็นทั่วไปจะไมไดคะแนนในขอน้ี 
หากระบุวา “ทําการประเมินแลว ไมมีความเสี่ยง” จะไมไดคะแนนในขอน้ี เน่ืองจากไมมี
หนวยงานใดที่ไมมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - หนวยงานตองแสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยงในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงานที่สอดคลองกับขอ
o36 และเปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2565 

23. เทศบาล
ตําบลมะกอก 

เทศบาลตําบลมะกอกมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 86.42 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

เทศบาลตําบลมะกอกไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่1การปฏิบัติหนาที่ ที่ดี ทั้งน้ี 
ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ, ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช
อํานาจ, ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ และตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต 
ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะใน i7 ประเด็นบุคลากรในหนวยงานไมทราบถึงแผนการใช
จายงบประมาณ  ควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพรประชาสัมพันธแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป(o18) อาจประชุมช้ีแจงแผนการใชจายงบประมาณประจําปหรือทําสื่อประชาสมัพนัธ
ในรูปแบบการสรุปขอมูลหรืออินโฟกราฟก หรือขาวประชาสัมพันธภายใน และเผยแพรให
บุคลากรผานชองทางการสื่อสารตางๆ หรือบอรดประชาสัมพันธ และi23ประเด็นบุคลากรใน
หนวยงานยังไมทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใชทรัพยสินของทางราชการอยาง
ถูกตอง ควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการตามประเภทงาน
ไวในคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(o13)พรอมทั้งเผยแพรคูมือโดยใชชองทางประชาสัมพันธ
อยางทั่วถึง 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

เทศบาลตําบลมะกอกไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงานที่ดี 
ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารและ
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะใน e14 ประเด็น
การเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานใหดีข้ึน ควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตามภารกิจ (o33) ผานการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมตางๆ และเผยแพร
ชองทางการติดตอสอบถามขอมูล(o8) โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทางและชองทางการ
รับฟงความคิดเห็น(o32) ของผูที่มาติดตอหรือรับบริการ และ e15 ประเด็นการปรบัปรุงการ
ดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากข้ึน ควรนําเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการ
ปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดําเนินงาน โดยสรุปจากรายงานผลการดําเนินงานประจําป 
(o12) หรือจากมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส (o42) และการดําเนินการตาม
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส (o43) 



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
เทศบาลตําบลมะกอกควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัดการเปดเผย

ข อมู ลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดย
ผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน 
 - หนวยงานตองแสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน

ประจําปในขอo10 อยางนอยตองประกอบดวย ความกาวหนาการดําเนินการแตละโครงการ/
กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใชดําเนินงาน สามารถจัดทําขอมูลเปนแบบรายเดือน/
รายไตรมาส/ราย6เดือน ที่ครอบคลุม 6 เดือนแรกของป พ.ศ.2565 ทั้งน้ีตองระบุขอมูลให
ชัดเจนวาเปนขอมูลในระยะเวลา6เดือนแรกของป พ.ศ.2565 
  - หนวยงานตองแสดงชอง E-Service โดยจัดทําในรูปแบบ Application/QR 
Code/Google From ได ทั้งน้ีหากนํา E-Mail หรือ Social Network เชน Line, Facebook, 
Messenger มาตอบจะไมไดคะแนน 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
  - หนวยงานตองแสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ อยางนอยตองประกอบดวยผล
การใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564*
หากไมมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอออก 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  - หนวยงานตองแสดงการดําเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในขอ o25 ซึ่งเปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2565 
  - หนวยงานตองแสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้ง 
5 หลักเกณฑที่ยังใชบังคับในป พ.ศ. 2565 สามารถดําเนินการในลักษณะของประกาศ
หลักเกณฑที่มีรายละเอียดหลักเกณฑครบถวนตามองคประกอบขอมูล หากเปดเผยขอมูล
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ฯลฯ ควรจัดหมวดหมูเพื่อปองกันการสับสน*กรณีใชหลักเกณฑ
ขององคกรกลางบริหารงานบุคคล สามารถนําหลักเกณฑดังกลาวเผยแพรบนเว็บไซตและตอง
ดูวาขาดหลักเกณฑในขอใด 
  - หนวยงานตองแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อยางนอย
ตองประกอบดวย ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะและเปนรายงานผลของป พ.ศ.2564 *หากไมมีปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ ตองระบุวา “ไมม”ี โดยหามตัดหัวขอออก 

24. เทศบาล
ตําบลมะเขือ
แจ 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่พอใช แมวาจะสอดคลอง
เปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ แตยังตองมีการยกระดับการดําเนินงาน โดยมีคะแนนอยูที่ 80.97 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
หนวยงานเทศบาลตําบลมะเขือแจ ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไข

ปญหาการทุจริต ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ
ตาม ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i7 ประเด็น บคุลากร
ในหนวยงานบางรายไมทราบถึงแผนการใชจายงบประมาณในหนวยงานเทาที่ควร หนวยงาน
ควรเผยแพรและประชาสัมพันธแผนการใชจายงบประมาณประจําป โดยจัดประชุมช้ีแจง
แผนการใชจายงบประมาณประจําปใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน หรืออาจจัดทําในสื่อ
ชาสัมพันธ และเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบอยางทั่วถึงสําหรับ ขอ i8
ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายไมคํานึงถึงการใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสูงสุด 
หนวยงานควรจัดใหบุคลากรภายในหนวยงานไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณ พรอมทั้ง กํากับติดตามใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว มีความคุมคา และเกิด
ผลประโยชนสูงสุดตอประชาชน และขอ i12ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายมี
ความเห็นวาหนวยงานไมเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
เทาที่ควร หนวยงานควรประชาสัมพันธชองทางในการติดตอสอบถาม เพื่อใหบุคลากรไดแสดง
ความคิดเห็น สอบถาม หรือทักทวงในเรื่องการใชจายงบประมาณ รวมถึงพัฒนาและ
ประชาสัมพันธข้ันตอนและชองทางการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให
บุคลากรสามารถรองเรียนในกรณีที่มีการใชจายงบประมาณไมถูกตอง  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลมะเขือแจ ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่  6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e6 ประเด็น การ
เผยแพรขอมูลของหนวยงานใหเขาถึงงาย ไมซับซอน มีชองทางหลากหลายและการเผยแพร
ผลงานหรือขอมูลของหนวยงานใหสาธารณชนรับทราบ หนวยงานจะตองมีการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผานชองทางที่หลากหลายและอํานวยความสะดวกในการเขาใช
งาน สําหรับขอ e8 ประเด็นชองทางรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/
การใหบริการของหนวยงาน หนวยงานควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอสอบถาม
ขอมูล ที่เปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น นอกจากน้ี ควรเผยแพร
ชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงายและสะดวกในการใชงาน 
และขอ e10 ประเด็น ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน 
หนวยงานควรเผยแพรชองทางการรองเรียนเจาหนาที่ของหนวยงาน ผานชองทางออนไลน 
โดยจัดใหมีมาตรการคุมครองและปกปดขอมูลผูแจงเบาะแส นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทาง
ดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงาย 

 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
หนวยงานเทศบาลตําบลมะเขือแจ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบ

วัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพื้นฐาน  

- ขอ o1 และ o4  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล  

- ขอ o26 และ o28  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส  

- ขอ o29  
หนวยงานควรศึกษาหลักเกณฑและแสดงขอมูลใหถูกตองและครบองคประกอบ

ตามที่กําหนด 
ตัวช้ีวัดที่ 10  การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต 

- ขอ o42 และ o43  
หนวยงานตองแสดงการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ในป 2564 มีขอมูลอยางนอย

ตองประกอบดวยประเด็นขอบกพรองที่ตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่ตองพัฒนาใหดีข้ึน 
และกําหนดแนวทางการนําผลการวิเคราะห ไปสูการปฏิบัติ โดย ตองประกอบดวย การ
กําหนดผูรับผิดชอบ ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ แนวทางการกํากับติดตามใหนําไปสูการปฏิบัติ
และการรายงานผล และดําเนินการตามแนวทาง จึงจะไดคะแนน 

25. เทศบาล
ตําบลแมตืน 

เทศบาลตําบลแมตืนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ ดีเ ย่ียมและบรรลุ          
คาเปาหมาย ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ในประเด็นการ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความ
โปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยูที่ 96.82 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

เทศบาลตําบลแมตืนไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่, ตัวช้ีวัดที่ 
2 การใชงบประมาณ , ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ , ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ 
และ ตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

เทศบาลตําบลแมตืนไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน, 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารและตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ดีเย่ียม 
ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ีผูประเมินแนะนําใหหนวยงานพัฒนา ประเด็น e10 ชองทางให     
ผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน หนวยงานควรเผยแพรชองทางการ
รองเรียนเจาหนาที่ของหนวยงาน ผานชองทางออนไลน (อางอิงจาก o30) โดยจัดใหมี
มาตรการคุมครองและปกปดขอมูลผูแจงเบาะแส นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาว     
ในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงาย เชน บริเวณจุดใหบริการหรือจุด
ประชาสัมพันธของหนวยงาน เปนตน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
เทศบาลตําบลแมตืนควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัดการเปดเผย

ข อมู ลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดย
ผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
 - หนวยงานตองแสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 มีขอมูลรายละเอียดของรายงานครบ 2 ขอ 1) งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง 
2) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ *หมายเหตุ หากไมมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอ “ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ” ออก 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 - หนวยงานตองแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีขอมูล

รายละเอียดของการดําเนินการ อยางนอยตองประกอบดวย ผลการดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะผลการวิเคราะหการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564 *หมายเหตุ หากไมมีปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอ “ปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะ” ออก 

26. เทศบาล
ตําบลแมแรง 

เทศบาลตําบลแมแรงมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 91.11 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

เทศบาลตําบลแมแรงไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่, ตัวช้ีวัดที่ 
2 การใชงบประมาณ, ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ, ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ 
และตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

เทศบาลตําบลแมแรงไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงานที่ดี 
ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารและ
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน  ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะใน e10 ประเด็น 
ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน หนวยงานควรเผยแพร
ชองทางการรองเรียนเจาหนาที่ของหนวยงาน ผานชองทางออนไลน (o30) โดยจัดใหมี
มาตรการคุมครองและปกปดขอมูลผูแจงเบาะแส นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาวใน
จุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงาย เชน บริเวณจุดใหบริการหรือจุดประชาสัมพันธ
ของหนวยงาน เปนตน , e7 ประเด็น การเผยแพรขอมูลของหนวยงานใหเขาถึงงายไมซับซอน 
มีชองทางหลากหลายและการเผยแพรผลงานหรือขอมูลของหนวยงานใหสาธารณชนรบัทราบ 
หนวยงานจะตองมีการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผานชองทางที่หลากหลาย
และอํานวยความสะดวกในการเขาใชงาน และ e8 ประเด็น ชองทางรับฟงคําติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน หนวยงานควรจัดทําและเผยแพร
ชองทางการติดตอสอบถามขอมูล(o8) โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการ



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

รับฟงความคิดเห็น(o32) นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก 
สามารถสังเกตเห็นไดงายและสะดวกในการใชงาน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

เทศบาลตําบลแมแรงควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัดการเปดเผย
ข อมู ลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดย
ผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
 - หนวยงานตองแสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 มีขอมูลรายละเอียดของรายงานครบ 2 ขอ 1) งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อ      
จัดจาง 2) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ *หมายเหตุ หากไมมีปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอ “ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ” ออก 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 
 - หนวยงานตองแสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่

เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน มีขอมูลรายละเอียด
ของการปฏิบัติงาน อยางนอยประกอบดวย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการ
รองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ 
และระยะเวลาดําเนินการ   

ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 
 - หนวยงานตองแสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ

เสี่ยงในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงาน เปนกิจกรรมหรอืการ
ดําเนินการที่สอดคลองกับมาตรการหรือการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ 
o36 และเปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2565 ทั้งน้ี พิจารณาดวยวาการดําเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่หนวยงานนํามาตอบ มีความสอดคลองกับมาตรการ
และการดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงในขอ o36 หรือไม 

 - หนวยงานตองแสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการทุจริต
หรอืพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ อยาง
นอยตองประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และชวงเวลาดําเนินการ เปนแผนที่มี
ระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ. 2565  ทั้งน้ี จะดําเนินในลักษณะของแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตประจําป พ.ศ. 2565 หรือแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตที่มีระยะเวลา
มากกวา 1 ป โดยจะตองมีระยะเวลาครอบคลุมป พ.ศ. 2565 ก็ได 

 - หนวยงานตองแสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตตามขอ o39 มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา อยางนอยตองประกอบดวย 
ความกาวหนาการดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช
ดําเนินงาน สามารถจัดทําขอมูลเปนแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มี
ขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2565 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
27. เทศบาล
ตําบลรมิปง 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดีเย่ียมและบรรลุคาเปาหมาย 
ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ในประเด็นการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยูที่ 95.12 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลริมปง ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหา
การทุจริต ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการ
ดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i13 ขอ i14 และขอ i15 ซึ่งเปน
ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายไมไดรับความเปนธรรม จากผูบังคับบัญชาในเรื่องการ
มอบหมายงาน การปฏิบัติงาน และการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม ผูบังคับบัญชาควรนําผล
การประเมินในดานการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการคัดเลือกเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มากําหนดนโยบายหรือแผนการบริหารทรพัยากรบคุคลในปถัดไป 
(อางอิงจาก o25) พรอมทั้งดําเนินการตามนโยบายหรือแผนที่กําหนดไว (อางอิงจาก o26, 
o27) นอกจากน้ี ควรรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามที่ไดมีการ
ดําเนินการไวแลว (อางอิงจาก o28) 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลริมปง ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e11 ประเด็น การ
ปรับปรุงคุณภาพและการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/การใหบริการของเจาหนาที่
ของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรนําเสนอผลงานทีแ่สดงใหเหน็ถึงการปรับปรุง การพัฒนา
คุณภาพดําเนินงานของหนวยงาน  และอาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับปกอนหนา 
เพื่อใหเห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยางชัดเจน และควรนําไปเผยแพรใหประชาชนรับทราบ 
สําหรับขอ e12 ประเด็น การปรับปรุงวิธีการและการสํารวจความพึงพอใจของข้ันตอนการ
ดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรนําเสนอผลงานที่แสดงใหเห็น
ถึงการปรับปรุง การพัฒนาข้ันตอนการดําเนินงานของหนวยงาน นอกจากน้ี หนวยงานอาจ
แสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับปกอนหนา เพื่อใหเห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยาง
ชัดเจน และควรนําไปเผยแพรใหประชาชนรับทราบในรูปแบบตาง ๆ และขอ e14 ประเด็น 
การเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เขาไปมีสวนรวมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรเปด
โอกาสใหบุคคลภายนอก เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน อีกทั้ง 
หนวยงานควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอสอบถามขอมูล โดยมีลักษณะเปนการ
สื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

หนวยงานเทศบาลตําบลริมปง ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัด
การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การเสริมสรางความโปรงใส 

   - ขอ o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
หนวยงานตองแสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับการทจุรติ
และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อยาง
นอยประกอบดวย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน รายละเอียด
ข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลา
ดําเนินการ 

28. เทศบาล
ตําบลลี ้

เทศบาลตําบลลี้มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 92.51 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

เทศบาลตําบลลี้ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่, ตัวช้ีวัดที่ 2 
การใชงบประมาณ , ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ , ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ และ
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

เทศบาลตําบลลี้ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงานที่ดี ทั้งน้ี 
ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวช้ีวัดที่ 
8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการ
ดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะใน e10 ประเด็น ชองทางใหผูมาติดตอ
รองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน หนวยงานควรเผยแพรชองทางการรองเรียน
เจาหนาที่ของหนวยงาน ผานชองทางออนไลน (อางอิงจาก o30) โดยจัดใหมีมาตรการ
คุมครองและปกปดขอมูลผูแจงเบาะแส นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่
บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงาย เชน บริเวณจุดใหบริการหรือจุดประชาสัมพันธของ
หนวยงาน เปนตน , e8 ประเด็น ชองทางรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน หนวยงานควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอ 
สอบถามขอมูล (อางอิงจาก o8) โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟง
ความคิดเห็น (อางอิ งจาก o32) นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่
บคุคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงายและสะดวกในการใชงาน และ e14 ประเด็น การ
เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เขาไปมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรเปดโอกาส
ใหบุคคลภายนอก เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน (อางอิงจาก 
o33) ผานการดําเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ อีกทั้ง หนวยงานควรจัดทําและ



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
เผยแพรชองทางการติดตอ - สอบถามขอมูล (อางอิงจาก o8) โดยมีลักษณะเปนการสื่อสาร
สองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น (อางอิงจาก o32) ของผูที่มาติดตอหรือรับ
บริการ 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

เทศบาลตําบลลี้ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัดการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผูตรวจ
ประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน 

   - หนวยงานตองแสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป โดยมี
ขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน อยางนอยตองประกอบดวย ผลการดําเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เปน
รายงานผลของป พ.ศ. 2564 *หมายเหตุ หากไมมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอ “ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ” ออก 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
 - หนวยงานตองแสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ

ประจําป มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ อยางนอยตองประกอบดวย ผล
การใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564*
หมายเหตุ หากไมมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหาม
ตัดหัวขอ “ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ” ออก 
  - หนวยงานตองแสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีขอมูลรายละเอียดของรายงานครบ 2 ขอ 1) งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัด
จาง 2) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ *หมายเหตุ หากไมมีปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอ “ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ” ออก 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - หนวยงานตองแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีขอมูล
รายละเอียดของการดําเนินการ อยางนอยตองประกอบดวย ผลการดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะผลการวิเคราะหการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564 *หมายเหตุ หากไมมีปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอ “ปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะ” ออก 

29. เทศบาล
ตําบลวังดิน 

เทศบาลตําบลวังดินมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 86.36 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

เทศบาลตําบลวังดินไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่, ตัวช้ีวัดที่ 2 
การใชงบประมาณ, ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ ,ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ และ
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

เทศบาลตําบลวังดินไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน, 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารและตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน พอใช     
ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการ
ประเมินตํ่า โดยเฉพาะใน e11ประเด็นการปรับปรุงการใหบริการของเจาหนาที่ของหนวยงาน
ใหดีข้ึน ควรนําเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพดําเนินงาน     
อาจสรุปจากรายงานผลการดําเนินงานประจําปหรือจากมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสและการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสรวมถึงสามารถ
สรุปจากรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบรกิารและอาจแสดงผลงานดังกลาว
เปรียบเทียบกับปกอน เพื่อใหเห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาและควรนําไปเผยแพรใหประชาชน
รบัทราบในรูปแบบตางๆ, e14ประเด็นการเปดโอกาสใหผูรับบริการเขาไปมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการใหดีข้ึนผานการดําเนินการโครงการหรอืกจิกรรม
ตางๆ ควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอสอบถามที่เปนการสื่อสารสองทางและชอง
ทางการรับฟงความคิดเห็นของผูที่มาติดตอหรือรับบริการ และ e7 ประเด็นการเผยแพรขอมลู
ของหนวยงานใหเขาถึงงาย ไมซับซอน มีชองทางหลากหลายและอํานวยความสะดวกในการ
เขาใชงาน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

เทศบาลตําบลวังดินควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัดการเปดเผย
ข อมู ลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดย
ผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพื้นฐาน 

  - หนวยงานตองแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการ โดยทําในรูปแผนผัง
แสดงตําแหนงที่สําคัญและการแบงสวนงานภายใน*กรณีอปท.ใหแสดงแผนผังโครงสรางทั้ง
ฝายการเมืองและฝายขาราชการประจํา 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน 
  - หนวยงานตองแสดงผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ เปนรายงานผล
ของปพ.ศ.2564 ตองเปนรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการที่จัดทําในภาพรวม
ของหนวยงานไมใชสวนงานยอย/สํานัก/ฝาย 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  - หนวยงานตองแสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้ง5
หลักเกณฑที่ยังใชบังคับในปพ.ศ.2565 หากดําเนินการในลักษณะการเปดเผยขอมูลกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ ฯลฯ แนะนําใหจัดหมวดหมูตามหลักเกณฑที่กําหนด เพื่อปองกันการ
สับสน*กรณีใชหลักเกณฑขององคกรกลางบริหารงานบุคคล สามารถนําหลักเกณฑดังกลาว
เผยแพรบนเว็บไซตและตองดูวาหนวยงานขาดหลักเกณฑในขอใด 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 

  - หนวยงานตองแสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่
เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ มีขอมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน อยางนอยประกอบดวยรายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน 
รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบและ
ระยะเวลา 
  - หนวยงานตองแสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ และมีขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียนดังกลาว อยางนอยตอง
ประกอบดวยจํานวนเรื่องรองเรียนทั้งหมด จํานวนเรื่องที่ดําเนินการแลวเสร็จ และจํานวน
เรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ ที่มีขอมูลครอบคลุม6เดือนแรกของปพ.ศ. 2565*กรณีไมมีเรื่อง
รองเรียนใหเผยแพรวาไมมีเรื่องรองเรียน 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 

  - หนวยงานตองแสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการทุจริต
หรือพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใส มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ อยางนอยตอง
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมงบประมาณและชวงเวลาดําเนินการ บังคับใชครอบคลุมป
พ.ศ.2565 
  - หนวยงานตองแสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ อยางนอยตองประกอบดวยผลการ
ดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
ตองเปนรายงานผลของปพ.ศ.2564*หากไมมีปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ ตองระบุวา
“ไมม”ีโดยหามตัดหัวขอออก 

30. เทศบาล
ตําบลวังผาง 

เทศบาลตําบลวังผางมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 90.57 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

เทศบาลตําบลวังผางไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่, ตัวช้ีวัดที่ 
2 การใชงบประมาณ, ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจและตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการที่
ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

เทศบาลตําบลวังผางไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน ที่ดี  
ทั้งน้ีควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวช้ีวัดที่ 
8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะใน e8 ประเด็นชองทางรับ
ฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน ควรจัดทํา
และเผยแพรชองทางการติดตอสอบถามขอมูล (o8) โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง 
และชองทางการรับฟงความคิดเห็น (o32) นอกจากน้ีควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่
บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงายและสะดวกในการใชงาน , e10 ประเด็น ชองทางให



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน ควรเผยแพรชองทางการรองเรียน
เจาหนาที่ของหนวยงาน ผานชองทางออนไลน (o30) โดยจัดใหมีมาตรการคุมครองและปกปด
ขอมูลผูแจงเบาะแส และควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถ
สังเกตเห็นไดงาย 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

เทศบาลตําบลวังผางควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัดการเปดเผย
ขอมู ลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดย
ผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน 
  - หนวยงานตองแสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป อยาง

นอยตองประกอบดวย ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564 หากไมมีปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะ ตองระบุวา “ไมมี” หามตัดหัวขอออก 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ   
 - หนวยงานตองแสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการใชจาย

งบประมาณประจําปในขอ o18  อยางนอยตองประกอบดวย ความกาวหนาการใชจาย
งบประมาณ สามารถจัดทําขอมูลเปนแบบรายเดือน/รายไตรมาส/ราย 6 เดือน ที่มีขอมูล
ครอบคลุม 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2565 ตองระบุขอมูลใหชัดเจนวาเปนขอมูลในระยะเวลา 
6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2565  

 - หนวยงานตองแสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป อยางนอยตองประกอบดวย ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564 หากไมมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” หามตัดหัวขอ ออก 

 - หนวยงานตองแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน และมีขอมูล
รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง เชน งานที่ซื้อหรือจาง วงเงินที่ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการ
ซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผล
ที่เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา เปดเผยขอมูลเปนรายเดือนที่ครอบคลุม 6 เดือนแรกของป
พ.ศ.2565 ตองแสดงขอมูลเปนรายเดือนเทาน้ัน(กรณีไมมีการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนใดให
เผยแพรวาไมมีการจัดซื้อจัดจางในเดือนน้ัน) 

 - หนวยงานตองแสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีขอมูล 1) งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง 2) ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ หากไมมี ตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอออก 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 
 - หนวยงานตองแสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่

เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน มีขอมูลรายละเอียด
ของการปฏิบัติงาน อยางนอยประกอบดวย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการ



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
รองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ 
และระยะเวลาดําเนินการ   

ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 
 - หนวยงานตองแสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ

ความเสี่ยงในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงานที่สอดคลองกับ
ขอo36 และเปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2565  

  - หนวยงานตองแสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต อยางนอยตองประกอบดวย ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจาย
งบประมาณ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เปนรายงานผลของปพ.ศ.2564  หากไมมี
ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ ตองระบุวา “ไมม”ี หามตัดหัวขอออก 

31. เทศบาล
ตําบลเวียง
ยอง 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 89.37 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลเวียงยอง ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติ
หนาที่ ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐาน
ไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ 
ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการ
ประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i19 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายมีการนําทรัพยสิน
ของทางราชการไปใชเพื่อประโยชนสวนตน หนวยงานควรสรางจิตสํานึกที่ดีในการรับผิดชอบ
งานตอหนาที่เพื่อใหเกิดการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
รวมถึงการเสริมสรางจิตสํานึกการเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
นอกจากน้ี ควรมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑในแตละสวนงานเปนระยะ สําหรับขอ i24 
ประเด็นหนวยงานของทานยังไมมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของทาง
ราชการเทาที่ควร หนวยงานควรกําหนดแนวทางในการกํากับ ดูแล และตรวจสอบการใช
ทรัพยสินของทางราชการ ควรระบุไวในคูมือการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและแสดงผลการ
ประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ขอ i27 ประเด็น หนวยงานของ
ทานมีปญหาการทุจริตภายในที่ยังไมไดรับการแกไข หนวยงานควรประชาสัมพันธขอมูลทาง
สถิติเรื่องการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ยังไมไดรับการแกไข พรอมทั้ง รายงาน
ความคืบหนาของการดําเนินงาน ใหผูบริหารและบุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบผาน
ชองทางตางๆ อยางตอเน่ือง 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลเวียงยอง ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e7 ประเด็น การ
เผยแพรขอมูลของหนวยงานใหเขาถึงงาย ไมซับซอน มีชองทางหลากหลายและการเผยแพร
ผลงานหรือขอมูลของหนวยงานใหสาธารณชนรับทราบ หนวยงานจะตองมีการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผานชองทางที่หลากหลายและอํานวยความสะดวกในการเขาใช
งาน สําหรับขอ e8 ประเด็น ชองทางรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/
การใหบริการของหนวยงาน หนวยงานควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอสอบถาม
ขอมูล ที่เปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น นอกจากน้ี ควรเผยแพร
ชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงายและสะดวกในการใชงาน 
และขอ e10  ประเด็น ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน 
หนวยงานควรเผยแพรชองทางการรองเรียนเจาหนาที่ของหนวยงาน ผานชองทางออนไลน 
โดยจดัใหมีมาตรการคุมครองและปกปดขอมูลผูแจงเบาะแส นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทาง
ดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงาย  

 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
หนวยงานเทศบาลตําบลเวียงยอง ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบ

วัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปดเผยขอมูล 
  - ขอ o20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป  
  - ขอ o26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  - ขอ o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป  
  - ขอ o33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  

ตัวช้ีวัดที่ 10  การปองกันการทุจริต 
  - ขอ o43 การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงาน  

ขอที่ไมไดคะแนน หนวยงานควรปรับปรุงดวยการศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ และ
แสดงขอมูลที่ถูกตองตามหลักเกณฑและมีองคประกอบครบถวนตามที่กําหนด 

32. เทศบาล
ตําบลศรเีต้ีย 

เทศบาลตําบลศรีเต้ียมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและ
เปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยมีคะแนนอยูที่ 90.11 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

เทศบาลตําบลศรีเต้ีย ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่, ตัวช้ีวัดที่ 
2 การใชงบประมาณ และตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
เทศบาลตําบลศรีเต้ีย ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงานที่ดี 

ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะใน e10 ประเด็น ชองทางให
ผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน หนวยงานควรเผยแพรชองทางการ
รองเรียนเจาหนาที่ของหนวยงาน ผานชองทางออนไลน โดยจัดใหมีมาตรการคุมครองและ
ปกปดขอมูลผูแจงเบาะแส นอกจากน้ีควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก 
สามารถสังเกตเห็นไดงาย เชน บริเวณจุดใหบริการหรือจุดประชาสัมพันธของหนวยงาน เปน
ตน , e9 ประเด็น การช้ีแจงและการตอบคําถามของหนวยงาน ชองทางการติดตอและ
ขอเสนอแนะในการมีสวนรวม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงาน หนวยงานควร
จัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอ - สอบถามขอมูลโดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง 
รวมทั้ง ควรจัดทําชองทางที่สามารถเช่ือมโยงไปยังเครือขายสังคมออนไลนเชน Facebook 
Twitter เปนตน นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถ
สังเกตเห็นไดโดยงาย และ e15 ประเด็นการปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงาน ใหมีความโปรงใสมากข้ึน หนวยงานควรนําเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการ
ปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดําเนินงานของหนวยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปหรือจากมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสและการดําเนินการ
ตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

เทศบาลตําบลศรีเต้ียควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัดการเปดเผย
ข อมู ลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดย
ผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพื้นฐาน 

  - หนวยงานตองแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน โดยทํา
ในรูปแผนผังแสดงตําแหนงที่สําคัญและการแบงสวนงานภายใน *กรณีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหแสดงแผนผังโครงสรางทั้งฝายการเมืองและฝายขาราชการประจํา 

 -  หนวยงานตองแสดงตําแหนงบนเว็บไซตของหนวยงานที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามขอมูลตาง ๆ ได และหนวยงานสามารถสื่อสารใหคําตอบกับผูสอบถามได 
โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทางบนหนาเว็บไซตของหนวยงาน (Q&A) เชน Web board, 
กลองขอความถาม - ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เปนตน ทั้งน้ี ตองเปนชองทาง
ที่มีลักษณะสื่อสารสองทางเทาน้ัน หากดําเนินการใหผูติดตอกรอกรายละเอียดและมีการตอบ
กลับทาง E-mail หรือติดตอกลับ จะไมถือวาเปนการสื่อสารสองทาง 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
 - หนวยงานตองแสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานที่มีระยะ 1 

ป มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ อยางนอยตองประกอบดวย งบประมาณตามแหลงที่ไดรับ
การจัดสรร  และงบประมาณตามประเภทรายการใชจาย เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป 
พ.ศ. 2565 

 



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 - หนวยงานตองแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีขอมูล

รายละเอียดของการดําเนินการ อยางนอยตองประกอบดวย ผลการดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะผลการวิเคราะหการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564  หากไมมีปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะ หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอออก 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 
  - หนวยงานตองแสดงแผนปฏิบั ติการที่อยางนอยตองประกอบดวย 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และชวงเวลาดําเนินการ เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช
ครอบคลุมป พ.ศ. 2565 ทั้งน้ี จะดําเนินในลักษณะของแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ประจําป พ.ศ. 2565หรือแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตที่มีระยะเวลามากกวา 1 ป โดย
จะตองมีระยะเวลาครอบคลุมป พ.ศ. 2565 

33. เทศบาล
ตําบลศรบีัว
บาน 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 92.32 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลศรีบัวบาน ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติ
หนาที่ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i20 ประเด็น บุคลากร
ในหนวยงานบางรายมีการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชปฏิบัติงานอยางไมถูกตอง 
หนวยงานควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการตามประเภท
งานดานตาง ๆ ไวอยางชัดเจนในคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อางอิงจาก o13) พรอมทั้ง 
ประชาสัมพันธคูมือ หรือแนวทางดังกลาวใหบุคลากรถือปฏิบัติอยางเครงครัดและกําชับให      
ผูบุคลากรภายในหนวยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพยสินอยางถูกตอง สําหรับขอ i23 
ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายยังไมทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใช
ทรัพยสินของทางราชการอยางถูกตอง หนวยงานควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอยืม
ทรัพยสินของทางราชการตามประเภทงานดานตาง ๆ ไวอยางชัดเจนในคูมือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (อางอิงจาก o13) พรอมทั้งเผยแพรคูมือโดยใชชองทางประชาสัมพันธอยางทั่วถึง 
และขอ i24 ประเด็น หนวยงานของทานยังไมมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสิน
ของทางราชการเทาที่ควร หนวยงานควรกําหนดแนวทางในการกํากับ ดูแล และตรวจสอบ
การใชทรัพยสินของทางราชการ (อางอิงจาก o36) ควรระบุไวในคูมือการปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจนและแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจ
กอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
หนวยงานเทศบาลตําบลศรีบัวบาน ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ

ดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 8การปรับปรุงการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e11 ประเด็น การ
ปรับปรุงคุณภาพและการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/การใหบริการของเจาหนาที่
ของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรนําเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนา
คุณภาพดําเนินงานของหนวยงาน นอกจากน้ี หนวยงานอาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบ
กับปกอนหนา เพื่อใหเห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยางชัดเจน และควรนําไปเผยแพรให
ประชาชนรับทราบ สําหรับขอ e14 ประเด็นการเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมี
สวนไดสวนเสียภายนอก เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการ
ของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน อีกทั้งควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอสอบถาม
ขอมูล โดยเปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น และขอ e15 ประเด็น
การปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน ใหมีความโปรงใสมากข้ึน หนวยงาน
ควรนําเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดําเนินงานของ
หนวยงานและเผยแพรใหประชาชนไดรับทราบ 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลศรีบัวบาน ไดคะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่ดีเย่ียม 
ควรรักษามาตรฐานไวและควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางานอยางตอเน่ือง 

34. เทศบาล
ตําบลศรีวิชัย 

เทศบาลตําบลศรีวิชัยมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 89.73 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

เทศบาลตําบลศรีวิชัยไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่, ตัวช้ีวัดที่ 
2 การใชงบประมาณ, ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ, ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการและ
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดี ทั้งน้ีผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะใน i7 ประเด็น 
การเผยแพรขอมูลของหนวยงานใหเขาถึงงาย ไมซับซอน มีชองทางหลากหลายและการ
เผยแพรผลงานหรือขอมูลของหนวยงานใหสาธารณชนรับทราบ หนวยงานจะตองมีการ
เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผานชองทางที่หลากหลายและอํานวยความสะดวก
ในการเขาใชงาน และ i12 ประเด็น การปรับปรุงวิธีการและการสํารวจความพึงพอใจของ
ข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน ควรนําเสนอผลงานที่แสดงใหเห็น
ถึงการปรับปรุงพัฒนาข้ันตอนการดําเนินงาน โดยสรุปจากรายงานผลการดําเนินงานประจําป
(o12) หรือจากมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส(o42) และการดําเนินการตาม
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส(o43) รวมถึง สามารถสรุปจากรายงานผลการ
สํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ (o16) นอกจากน้ี หนวยงานอาจแสดงผลงานดังกลาว



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

เปรียบเทียบกับปกอนหนา เพื่อใหเห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยางชัดเจน และควรนําไป
เผยแพรใหประชาชนรับทราบในรูปแบบตางๆ 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

เทศบาลตําบลศรีวิชัยไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน, 
ตัวช้ีวัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ที่ดี ซึ่ง
ผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะใน e14 ประเด็นการเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือ 
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหดีข้ึน ควร
เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจ (o33) ผานการ
ดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมตางๆ และเผยแพรชองทางการติดตอสอบถามขอมูล(o8) 
โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทางและชองทางการรับฟงความคิดเห็น (o32) ของผูที่มา
ติดตอหรือรับบริการ  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

เทศบาลตําบลศรีวิชัยไดคะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่ดีเย่ียม ควร
รักษามาตรฐานไวและควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางานอยางตอเน่ือง 

 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพื้นฐาน   

  - หนวยงานตองแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน โดยทํา
ในรูปแผนผังแสดงตําแหนงที่สําคัญและการแบงสวนงานภายใน*หมายเหตุ กรณี อปท.ให
แสดงแผนผังโครงสรางทั้งฝายการเมืองและฝายขาราชการประจํา 
  - หนวยงานตองแสดงตําแหนงบนเว็บไซตของหนวยงานที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามขอมูลตาง ๆ ได และหนวยงานสามารถสื่อสารใหคําตอบกับผูสอบถามได 
โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทางบนหนาเว็บไซตของหนวยงาน (Q&A) เชน Web board, 
กลองขอความถาม ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot หากใหผูติดตอกรอกรายละเอียด
และมีการตอบกลับทาง E-mail หรือติดตอกลับ ไมถือเปนการสื่อสารสองทาง 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน 
  - หนวยงานตองแสดงขอมูลสถิติการใหบริการของหนวยงาน จําแนกเปน
รายภารกิจแสดงขอมูลอยางนอย6เดือนแรก โดยสามารถจัดทําขอมูลเปนแบบรายเดือน/ราย
ไตรมาส/ราย 6 เดือน ที่มีขอมูลครอบคลุม6เดือนแรกของป พ.ศ.2565 หากเดือนใดไมมี
ผูรับบริการใหแสดงสถิติเปนศูนย*ไมใหใชสถิติการเขาชมเว็บไซตมาตอบ*อปท.สามารถเลือก
ภารกิจของหนวยงานใด หนวยงานหน่ึงในกํากับมาตอบได 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
  - หนวยงานตองแสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป อยางนอยตองประกอบดวย ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564 หากไมมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” หามตัดหัวขอ ออก 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
  - หนวยงานตองแสดงการดําเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในขอ o25 ซึ่งเปนการดําเนินการในป พ.ศ.2565 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 
  - หนวยงานตองแสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ของหนวยงาน อยางนอยตองประกอบดวย จํานวนเรื่องรองเรียนทั้งหมด 
จํานวนเรื่องที่ดําเนินการแลวเสร็จ และจํานวนเรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ สามารถจัดทาํเปน
แบบรายเดือน/รายไตรมาส/ราย6เดือน ที่ครอบคลุม6เดือนแรกของป พ.ศ.2565 *กรณีไมมี
เรื่องรองเรียนใหเผยแพรวาไมมีเรื่องรองเรียน 
 

35. เทศบาล
ตําบลหนอง
ชางคืน 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 89.25 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลหนองชางคืน ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติ
หนาที่ ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ และตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดีเย่ียม 
ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวตัวช้ีวัดที่ 3 การใช
อํานาจ ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มี
ผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i16 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายเคยถูก
ผูบังคับบัญชาสั่งใหทําธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชาในเวลาราชการ หนวยงานควรมีกิจกรรม
เสริมสรางจิตสํานึกที่ดีในการรับผิดชอบงานตอหนาที่ การแยกแยะระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวม หรือการเสริมสรางจิตสํานึกการเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ดีตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม นอกจากน้ี หนวยงานอาจจัดทําชองทางใหบุคลากรของหนวยงานได
รองเรียนมายังผูบริหารสูงสุดโดยตรง สําหรับตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ ขอ i22 
ประเด็นบุคคลภายนอก/ภาคเอกชน มีการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชปฏิบัติงาน
อยางไมถูกตอง หนวยงานควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ 
ไวอยางชัดเจนในคูมือมาตรฐานการใหบริการ พรอมทั้ งประชาสัมพันธ คูมือใหกับ
บุคคลภายนอกในการขออนุญาตยืมทรัพยสินอยางถูกตอง และควรมีแนวทางในการกํากับ 
ดูแล ตรวจสอบเพื่อปองกันมิใหนําทรัพยสินราชการไปใชประโยชนในทางสวนตัวหรือ        
พวกพอง  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลหนองชางคืน ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพ
การดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ
ตามตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e11 และ ขอ e12 
ประเด็น การปรับปรุงคุณภาพและการสํารวจความพึงพอใจในข้ันตอนการดําเนินงาน/การ
ปฏิบัติงาน/การใหบริการของเจาหนาที่ของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรนําเสนอผลงานที่
แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาข้ันตอนการดําเนินงาน คุณภาพดําเนินงานของ



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

หนวยงาน นอกจากน้ี หนวยงานอาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับปกอนหนา เพื่อให
เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยางชัดเจน และควรนําไปเผยแพรใหประชาชนรับทราบ สําหรับ
ขอ e14 ประเด็นการเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน 
หนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของ
หนวยงาน อีกทั้งควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอสอบถามขอมูล โดยเปนการสื่อสาร
สองทาง และชองทางการรบัฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลหนองชางคืน ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
แบ บ วัดก า ร เ ป ด เ ผ ยข อ มู ล ส า ธ า ร ณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน      
ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  

- ขอ o18 - o20 และ o24  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- ขอ o28  
หนวยงานควรศึกษาหลักเกณฑและแสดงขอมูลใหถูกตองและครบองคประกอบ

ตามที่กําหนด 
ตัวช้ีวัดที่ 10  การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต  

- ขอ o35 , o38 , o40 และ o41  
หนวยงานควรศึกษาหลักเกณฑและแสดงขอมูลใหถูกตองและครบองคประกอบตามที่กําหนด
เชนเดียวกัน 

36. เทศบาล
ตําบลหนอง
ยวง 

เทศบาลตําบลหนองยวงมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 อยูในระดับที่พอใช แมวาจะ
สอดคลองเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ แตยังตองมีการยกระดับการดําเนินงาน โดยมีคะแนนอยูที่ 82.52 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

เทศบาลตําบลหนองยวงไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่, ตัวช้ีวัด
ที่ 2 การใชงบประมาณ, ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ,ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ
และตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดี ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะ โดยเฉพาะใน 
i7ประเด็นบุคลากรในหนวยงานบางรายไมทราบถึงแผนการใชจายงบประมาณ ควรมีการ
พัฒนาวิธีการเผยแพรประชาสัมพันธแผนการใชจายงบประมาณประจําป(o18) อาจประชุม
ช้ีแจงหรือทําสื่อประชาสัมพันธสรุปขอมูลหรืออินโฟกราฟกหรือเผยแพรผานชองทางการ
สื่อสารตางๆ และ i12 ประเด็นบุคลากรในหนวยงานบางรายมีความเห็นวาหนวยงานไมเปด
โอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ควรประชาสัมพันธชองทางในการ



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ติดตอ-สอบถาม(o8)ใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักทวงในเรื่องการใชจาย
งบประมาณ รวมถึงพัฒนาและประชาสัมพันธข้ันตอนและชองทางการรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อใหบุคลากรสามารถรองเรียนในกรณีที่มีการใชจายงบประมาณไมถูกตอง
(o29,o30)  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

เทศบาลตําบลหนองยวงไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน, 
ตัวช้ีวัดที่ 7ประสิทธิภาพการสื่อสารและตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ที่ดี ทั้งน้ี
ผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะ โดยเฉพาะใน e7ประเด็นการเผยแพรขอมูลของหนวยงานให
เขาถึงงายไมซับซอนมีชองทางหลากหลายและอํานวยความสะดวกในการเขาใชงาน และ e14 
ประเด็นการเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เขาไปมี
สวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหดีข้ึน ควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามา
มีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจ(o33) ผานการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมตางๆ 
และเผยแพรชองทางการติดตอสอบถามขอมูล(o8) โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทางและ
ชองทางการรับฟงความคิดเห็น(o32) ของผูที่มาติดตอหรือรับบริการ  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

เทศบาลตําบลหนองยวงควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัดการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพื้นฐาน 
  - หนวยงานตองแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน โดยทํา

ในรูปแผนผังแสดงตําแหนงที่สําคัญและการแบงสวนงานภายใน*หมายเหตุ กรณี อปท.ให
แสดงแผนผังโครงสรางทั้งฝายการเมืองและฝายขาราชการประจํา 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  - หนวยงานตองแสดงการดําเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในขอ o25 ซึ่งเปนการดําเนินการในป พ.ศ.2565  

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 
  - หนวยงานตองแสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่
เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน มีขอมูลรายละเอียด
ของการปฏิบัติงาน อยางนอยประกอบดวย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการ
รองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ
และระยะเวลาดําเนินการ   

ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 

  - หนวยงานควรแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยางนอยตองประกอบดวย 
เหตุการณความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เปนการดําเนินการในป พ.ศ.2565 ทั้งน้ี ตองเปนการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติ มิชอบเทาน้ัน หากนําการประเมินความเสี่ยงหรือการควบคุมภายในที่



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

เปนประเด็นทั่วไป จะไมไดคะแนน หากระบุวา“ทําการประเมินแลว ไมมีความเสี่ยง”จะไมได
คะแนน เน่ืองจากไมมีหนวยงานใดไมมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - หนวยงานตองแสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่อาจ
กอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่สอดคลองกับo36และเปนการดําเนินการในป พ.ศ.
2565  

ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต 
  - หนวยงานตองแสดงความกาวหนาหรือผลการดําเนินการตามมาตรการ
เพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน มีขอมูลรายละเอียดการนํามาตรการ
ขอo42ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและเปนการดําเนินการในป พ.ศ.2565 

37. เทศบาล
ตําบลหนอง
ลอง 

เทศบาลตําบลหนองลองมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลอง
และเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยูที่ 94.39 คะแนน 

 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
เทศบาลตําบลหนองลองไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ , 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ, ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ, ตัวช้ีวัดที ่4 การใชทรัพยสินของ
ราชการ ,และตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

เทศบาลตําบลหนองลองไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน, 
ตัวช้ีวัดที่ 7ประสิทธิภาพการสื่อสารและตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ที่ดีเย่ียม 
ควรรักษามาตรฐานไว  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

เทศบาลตําบลหนองลองควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัดการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน 

  - หนวยงานตองแสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป โดยมี
ขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน อยางนอยตองประกอบดวย ผลการดําเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เปน
รายงานผลของป พ.ศ. 2564 *หมายเหตุ หากไมมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอ “ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ” ออก 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
  - หนวยงานตองแสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป มีขอมลูรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ อยางนอยตองประกอบดวย ผล



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
การใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564*
หมายเหตุ หากไมมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหาม
ตัดหัวขอ “ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ” ออก 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  - หนวยงานตองแสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใชบังคับในหนวยงานในป พ.ศ. 2565** และแสดงนโยบายของผูบริหารสูงสุด หรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กําหนดในนามของหนวยงานทั้งน้ี นโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตองระบุระยะเวลาบังคับใชที่ชัดเจน มีนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อยางใดอยาง
หน่ึงก็ได 
  - หนวยงานตองแสดงการดําเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในขอ o25 ซึ่งเปนการดําเนินการในป พ.ศ. 
2565** ทั้งน้ี พิจารณาใหชัดเจนวาการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
หนวยงานนํามาตอบ มีความสอดคลองกับนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในขอ o25 หรือไม    
  - หนวยงานตองแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีขอมูล
รายละเอียดของการดําเนินการ อยางนอยตองประกอบดวย ผลการดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะผลการวิเคราะหการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564 *หมายเหตุ หากไมมีปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอ “ปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะ” ออก 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 
   - หนวยงานตองแสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่
เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน มีขอมูลรายละเอียด
ของการปฏิบัติงาน อยางนอยประกอบดวย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการ
รองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ 
และระยะเวลาดําเนินการ 

38. เทศบาล
ตําบลเหมอืง
งา 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 94.56 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลเหมืองงา ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติ
หนาที่ ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i27 ประเด็น 
หนวยงานของทานมีปญหาการทุจริตภายในที่ ยังไมไดรับการแกไข หนวยงานควร
ประชาสัมพันธขอมูลทางสถิติเรื่องการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ยังไมไดรบัการ



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

แกไข พรอมทั้ง รายงานความคืบหนาของการดําเนินงาน (อางอิงจาก o31) ใหผูบริหารและ
บุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบผานชองทางตางๆ อยางตอเน่ือง สําหรับ ขอ i28 
ประเด็น หนวยงานของทานยังไมมีการเฝาระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และ/หรือ 
การลงโทษทางวินัยเทาที่ควร หนวยงานควรมีแนวทางในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝาระวัง
การทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต (อางอิงจาก o29) 
พรอมทั้ง มีการเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบ และขอ i30 ประเด็น บุคลากรภายใน
หนวยงานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดข้ึน หนวยงานควรมีแนวทางปฏิบัติสําหรับ
รองเรียนการทุจริต (อางอิงจาก o29) และชองทางการรองเรียนที่สะดวกและเขาถึงไดงาย 
(อางอิงจาก o30) ทั้งน้ี ควรมีแนวทางในการจัดการขอมูลใหเกิดความมั่นใจวาจะปลอดภัย
และไมมีผลกระทบตอผูรองเรียนดวย 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลเหมืองงา ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e6 และขอ e7 
ประเด็น การเผยแพรขอมูลของหนวยงานใหเขาถึงงาย ไมซับซอน มีชองทางหลากหลายและ
การเผยแพรผลงานหรือขอมูลของหนวยงานใหสาธารณชนรับทราบ หนวยงานจะตองมีการ
เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผานชองทางที่หลากหลายและอํานวยความสะดวก
ในการเขาใชงาน สําหรับขอ e10 ประเด็น ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของ
เจาหนาที่ในหนวยงาน หนวยงานควรเผยแพรชองทางการรองเรียนเจาหนาที่ของหนวยงาน 
ผานชองทางออนไลน (อางอิงจาก o30) โดยจัดใหมีมาตรการคุมครองและปกปดขอมูลผูแจง
เบาะแส นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได
งาย เชน บริเวณจุดใหบริการหรือจุดประชาสัมพันธของหนวยงาน เปนตน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลเหมืองงา ไดคะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่ดีเย่ียม 
ควรรักษามาตรฐานไวและควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางานอยางตอเน่ือง 

39. เทศบาล
ตําบลเหมอืงจี ้

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดีเย่ียมและบรรลุคาเปาหมาย 
ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ในประเด็นการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยูที่ 97.96 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลเหมืองจี้ ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหา
การทุจริต ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชจายงบประมาณ ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i7 ประเด็น บคุลากร
ในหนวยงานบางรายไมทราบถึงแผนการใชจายงบประมาณในหนวยงานเทาที่ควร หนวยงาน



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ควรพัฒนาวิธีการเผยแพรประชาสัมพันธแผนการใชจายงบประมาณประจําป (อางอิงจาก 
o18) โดยอาจจัดประชุมช้ีแจงแผนการใชจายงบประมาณประจําปใหแกบุคลากรภายใน
หนวยงาน หรืออาจจัดทําในสื่อประชาสัมพันธและเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานได
รับทราบอยางทั่วถึง สําหรับขอ i11 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายมีการจัดซื้อ       
จัดจาง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุอยางไมเปดเผยและไมเปนธรรม หนวยงานควร
จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางฯ (อางอิงจาก o21) พรอมทั้งเผยแพรกระบวนการจัดซื้อจัดจางฯ 
ใหครบตามองคประกอบ (อางอิงจาก o22) โดยเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง/จัดหาพัสดุ
รายเดือนหรือรายป เพื่อสรางความเขาใจใหแกบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก (อางอิง
จาก o23, o24) และในขอ i12 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายมีความเห็นวา
หนวยงานไมเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณเทาที่ควร 
หนวยงานควรประชาสัมพันธชองทางในการติดตอสอบถาม (อางอิงจาก o8) เพื่อใหบุคลากร
ไดแสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักทวงในเรื่องการใชจายงบประมาณ รวมถึงพัฒนาและ
ประชาสัมพันธข้ันตอนและชองทางการรองเรียนการทุจริต เพื่อใหบุคลากรสามารถรองเรียน
ในกรณีที่มีการใชจายงบประมาณไมถูกตอง (อางอิงจาก o29, o30) 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลเหมืองจี้ ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะใน e12 ประเด็น การ
ปรับปรุงวิธีการและการสํารวจความพึงพอใจของข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรนําเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนา
ข้ันตอนการดําเนินงานของหนวยงาน นอกจากน้ี หนวยงานอาจแสดงผลงานดังกลาว
เปรียบเทียบกับปกอนหนา เพื่อใหเห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยางชัดเจน และควรนําไป
เผยแพรใหประชาชนรับทราบในรูปแบบตาง ๆ สําหรับขอ e14 ประเด็น การเปดโอกาสให
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรเปดโอกาสให
บุคคลภายนอก เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน อีกทั้ง หนวยงาน
ควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอสอบถามขอมูล โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสอง
ทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น และในขอ e15 ประเด็น การปรับปรุงการ
ดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน ใหมีความโปรงใสมากข้ึน หนวยงานควรนําเสนอ
ผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดําเนินงานของหนวยงาน โดย
สามารถสรุปจากรายงานผลการดําเนินงานประจําป  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  
 หนวยงานเทศบาลตําบลเหมืองจี้ ไดคะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่ดีเย่ียม 
ควรรักษามาตรฐานไวและควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางานอยางตอเน่ือง 

40. เทศบาล
ตําบลอุโมงค 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 94.61 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลอุโมงค ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ ที่ดี
เย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 4 การ
ใชทรัพยสินของราชการ ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการ
ดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i20 และ i21 ประเด็นบุคลากรใน
หนวยงานบางรายมีการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชปฏิบัติงานอยางไมถูกตอง 
หนวยงานควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการตามประเภท
งานดานตาง ๆ ไวอยางชัดเจนในคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อางอิงจาก o13) พรอมทั้ง 
ประชาสัมพันธคูมือ หรือแนวทางดังกลาวใหบุคลากรถือปฏิบัติอยางเครงครัดและกําชับให      
ผูบุคลากรภายในหนวยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพยสินอยางถูกตองสําหรับ ขอ i22 
ประเด็น บุคคลภายนอก/ภาคเอกชน มีการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชปฏิบัติงาน
อยางไมถูกตอง หนวยงานควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ
ตามประเภทงานดานตาง ๆ ไวอยางชัดเจนในคูมือมาตรฐานการใหบริการ (อางอิงจาก o14) 
พรอมทั้ง ประชาสัมพันธคูมือใหกับบุคคลภายนอกในการขออนุญาตยืมทรัพยสินอยางถูกตอง 
และควรมีแนวทางในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อปองกันมิใหนําทรัพยสินราชการไปใช
ประโยชนในทางสวนตัวหรือพวกพอง (อางอิงจาก i24) 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานเทศบาลตําบลอุโมงค ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e12 ประเด็น การ
ปรับปรุงวิธีการและการสํารวจความพึงพอใจของข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรนําเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง/พัฒนาข้ันตอน
การดําเนินงานของหนวยงาน นอกจากน้ี อาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับปกอนหนา
เพื่อใหเห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาอยางชัดเจน และนําไปเผยแพรใหประชาชนรับทราบ 
สําหรับขอ e14 ประเด็นการเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน
ใหดีข้ึน หนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน อีกทั้งควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอสอบถามขอมูล โดยเปน
การสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น และขอ e15 ประเด็นการปรับปรุง
การดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน ใหมีความโปรงใสมากข้ึน หนวยงานควรนําเสนอ
ผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดําเนินงานของหนวยงานและ
เผยแพรใหประชาชนไดรับทราบ 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
หนวยงานเทศบาลตําบลอุโมงค ไดคะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปดเผย

ขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่ดีเย่ียม 
ควรรักษามาตรฐานไวและควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางานอยางตอเน่ือง 

41. เทศบาล
เมืองลําพูน 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 94.87 คะแนน 

 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
หนวยงานเทศบาลเมืองลําพูน ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ 

ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 2 
การใชงบประมาณ ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานใน
ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i7 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายไม
ทราบถึงแผนการใชจายงบประมาณในหนวยงานเทาที่ควร หนวยงานควรเผยแพรและ
ประชาสัมพันธแผนการใชจายงบประมาณประจําป โดยจัดประชุมช้ีแจงแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน หรืออาจจัดทําในสื่อประชาสัมพันธ และ
เผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบอยางทั่วถึง สําหรับขอ i11 ประเด็น บุคลากร
ในหนวยงานบางรายมีการจัดซื้อจัดจาง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุอยางไมเปดเผยและ
ไมเปนธรรม หนวยงานควรจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง พรอมทั้งเผยแพรกระบวนการจัดซื้อ
จัดจางใหครบตามองคประกอบ โดยเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางรายเดือนหรือรายป เพื่อ
ประชาสัมพันธใหแกบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก และขอ i12 ประเด็น บุคลากรใน
หนวยงานบางรายมีความเห็นวาหนวยงานไมเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใช
จายงบประมาณเทาที่ควร หนวยงานควรประชาสัมพันธชองทางในการติดตอสอบถาม เพื่อให
บุคลากรไดแสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักทวงในเรื่องการใชจายงบประมาณ รวมถึง
พัฒนาและประชาสัมพันธข้ันตอนและชองทางการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพื่อใหบุคลากรสามารถรองเรียนในกรณีที่มีการใชจายงบประมาณไมถูกตอง  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานเทศบาลเมืองลําพูน ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e12 ประเด็น การ
ปรับปรุงวิธีการและการสํารวจความพึงพอใจของข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรนําเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง/พัฒนาข้ันตอน
การดําเนินงานของหนวยงาน นอกจากน้ี อาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับปกอนหนา
เพื่อใหเห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาอยางชัดเจน และนําไปเผยแพรใหประชาชนรับทราบ 
สําหรับขอ e14 ประเด็นการเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ใหดีข้ึน หนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน อีกทั้งควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอสอบถามขอมูล โดยเปน
การสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น และขอ e15 ประเด็นการปรับปรุง
การดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน ใหมีความโปรงใสมากข้ึน หนวยงานควรนําเสนอ
ผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดําเนินงานของหนวยงานและ
เผยแพรใหประชาชนไดรบัทราบ 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

หนวยงานเทศบาลเมืองลําพูน ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัด
การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

  - ขอ o20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป หนวยงานตอง
แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจําป อยางนอยตองประกอบดวย 
ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เปนรายงานผลของป พ.ศ. 
2564 
  ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การเสริมสรางความโปรงใส 
  - ขอ o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
หนวยงานตองแสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน มีขอมูลอยางนอยประกอบดวย รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่อง
รองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดําเนินการ  

42. องคการ
บรหิารสวน
จังหวัดลําพูน 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 92.09 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การ
ปฏิบัติหนาที่ ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ
ตามตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i7 ประเด็น บคุลากร
ในหนวยงานบางรายไมทราบถึงแผนการใชจายงบประมาณในหนวยงานเทาที่ควร หนวยงาน
ควรเผยแพรและประชาสัมพันธแผนการใชจายงบประมาณประจําป โดยจัดประชุมช้ีแจง
แผนการใชจายงบประมาณประจําปใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน หรืออาจจัดทําในสื่อประ
ชาสัมพันธ และเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบอยางทั่วถึง สําหรับขอ i11 
ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายมีการจัดซื้อจัดจาง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ
อยางไมเปดเผยและไมเปนธรรม หนวยงานควรจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง พรอมทั้งเผยแพร



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
กระบวนการจัดซื้อจัดจางใหครบตามองคประกอบ โดยเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางราย
เดือนหรือรายป เพื่อประชาสัมพันธใหแกบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก และขอ i12 
ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายมีความเห็นวาหนวยงานไมเปดโอกาสใหมีสวนรวมใน
การตรวจสอบการใชจายงบประมาณเทาที่ควร หนวยงานควรประชาสัมพันธชองทางในการ
ติดตอสอบถาม เพื่อใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักทวงในเรื่องการใชจาย
งบประมาณ รวมถึงประชาสัมพันธข้ันตอนและชองทางการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพื่อใหบุคลากรสามารถรองเรียนในกรณีที่มีการใชจายงบประมาณไมถูกตอง  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 
คุณภาพการดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e6 และขอ 
e7 ประเด็น การเผยแพรขอมูลของหนวยงานใหเขาถึงงาย ไมซับซอน มีชองทางหลากหลาย
และการเผยแพรผลงานหรือขอมูลของหนวยงานใหสาธารณชนรับทราบ หนวยงานจะตองมี
การเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผานชองทางที่หลากหลายและอํานวยความ
สะดวกในการเขาใชงาน สําหรับขอ e10 ประเด็น ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริต
ของเจาหนาที่ในหนวยงาน หนวยงานควรเผยแพรชองทางการรองเรียนเจาหนาที่ของ
หนวยงาน ผานชองทางออนไลน (อางอิงจาก o30) โดยจัดใหมีมาตรการคุมครองและปกปด
ขอมูลผูแจงเบาะแส นอกจากน้ีควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถ
สังเกตเห็นไดงาย เชน บริเวณจุดใหบริการหรือจุดประชาสัมพันธของหนวยงาน เปนตน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

หนวยงานองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ไดคะแนนผลการประเมินตามแบบวัด
การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไวและควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางานอยาง
ตอเน่ือง 

 
43. องคการ
บรหิารสวน
ตําบล
ตะเคียนปม 

องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนปมมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่ง
สอดคลองและเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทจุรติ
และประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยูที่ 92.68 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนปมไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติ
หนาที่, ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ, ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ,  ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช
ทรัพยสินของราชการ และ ตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ที่ ดีเย่ียม ควรรักษา
มาตรฐานไว  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนปมไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ดําเนินงานที่ดี ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที ่7 ประสิทธิภาพการ



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

สื่อสาร ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะใน e10 ประเด็น 
ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน หนวยงานควรเผยแพร
ชองทางการรองเรียนเจาหนาที่ของหนวยงาน ผานชองทางออนไลน (o30) โดยจัดใหมี
มาตรการคุมครองและปกปดขอมูลผูแจงเบาะแส นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาวใน
จุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงาย เชน บริเวณจุดใหบริการหรือจุดประชาสัมพันธ
ของหนวยงาน เปนตน , e6และe7 ประเด็น การเผยแพรขอมูลของหนวยงานใหเขาถึงงาย    
ไมซับซอน มีชองทางหลากหลายและการเผยแพรผลงานหรือขอมูลของหนวยงานให
สาธารณชนรับทราบ หนวยงานจะตองมีการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผาน
ชองทางที่หลากหลายและอํานวยความสะดวกในการเขาใชงาน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัด
การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล   
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

  - หนวยงานตองแสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ อยางนอยตองประกอบดวย ผล
การใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564 *
หมายเหตุ หากไมมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหาม
ตัดหัวขอ “ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ” ออก 
  - หนวยงานตองแสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีขอมูลรายละเอียดของรายงานครบ 2 ขอ 1) งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง 
2) ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ *หมายเหตุ หากไมมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอ “ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ” ออก 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  - หนวยงานตองแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีขอมูล
รายละเอียดของการดําเนินการ อยางนอยตองประกอบดวย ผลการดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะผลการวิเคราะหการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564 *หมายเหตุ หากไมมีปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอ “ปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะ” ออก 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 
  - หนวยงานตองแสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่
เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน มีขอมูลรายละเอียด
ของการปฏิบัติงาน อยางนอยประกอบดวย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการ
รองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ 
และระยะเวลาดําเนินการ   



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ตัวช้ีวัดที่10 การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 

  - หนวยงานตองแสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยงในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงาน เปนกิจกรรมหรอืการ
ดําเนินการที่สอดคลองกับมาตรการหรือการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ 
o36 และเปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2565** ทั้งน้ี พิจารณาดวยวาการดําเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่หนวยงานนํามาตอบ มีความสอดคลองกับ
มาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงในขอ o36 หรือไม 
 

44. องคการ
บรหิารสวน
ตําบลทาตุม 

องคการบริหารสวนตําบลทาตุมมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 อยูในระดับที่พอใช แมวาจะ
สอดคลองเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ แตยังตองมีการยกระดับการดําเนินงาน โดยมีคะแนนอยูที่ 82.36 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

องคการบริหารสวนตําบลทาตุมไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่, 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ, ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ, ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของ
ราชการและตัวช้ีวัดที่5การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

องคการบริหารสวนตําบลทาตุมไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน, ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน ที่ดี ทั้งน้ีผูประเมินมีขอเสนอแนะใน e10 ประเด็น ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการ
ทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน หนวยงานควรเผยแพรชองทางการรองเรียนเจาหนาที่ของ
หนวยงาน ผานชองทางออนไลน (อางอิงจาก o30) โดยจัดใหมีมาตรการคุมครองและปกปด
ขอมูลผูแจงเบาะแส นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถ
สังเกตเห็นไดงาย เชน บริเวณจุดใหบริการหรือจุดประชาสัมพันธของหนวยงาน เปนตน , e13 
ประเด็น มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการ/การใหบริการใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากข้ึน หนวยงานควรจัดทําชองทางการใหบริการผานชองทางออนไลน หรือ E-Service 
(อางอิงจาก o17) ที่บุคคลภายนอก หรือผูขอรับบริการไมจําเปนตองเดินทางมายังหนวยงาน 
เพื่อสรางความเทาเทียมในการดําเนินงานและเกิดความสะดวกรวดเร็ว และควรเผยแพร
ประชาสัมพันธการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการ หรือการใหบริการผานระบบ           
E-Service ใหบุคคลภายนอกไดรับทราบโดยทั่วถึง และ e14 ประเด็น การเปดโอกาสให
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรเปดโอกาสให
บุคคลภายนอก เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน (อางอิงจาก 
o33) ผานการดําเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ อีกทั้ง หนวยงานควรจัดทําและ
เผยแพรชองทางการติดตอ - สอบถามขอมูล (อางอิงจาก o8) โดยมีลักษณะเปนการสื่อสาร
สองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น (อางอิงจาก o32) ของผูที่มาติดตอหรือรับ
บริการ 



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

องคการบริหารสวนตําบลทาตุมควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัด
การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพื้นฐาน 

- o8    Q&A 
- o9    Social Network 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน 
- o10 แผนดําเนินงานประจําป 
- o11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป รอบ 6 เดือน 
- o12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 
- o14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 
- o15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 
- o16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
- o18 แผนการใชจายงบประมาณประจําป 
- o19 รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําป รอบ 6 

เดือน 
- o20   รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป 
- o21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
- o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
- o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- o26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- o27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 
- o30   ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 

- o37 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
- o41 รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
สําหรับทุกขอที่ไมไดคะแนน สวนใหญหนวยงานจะแสดงขอมูลไมถูกตองตาม

หลักเกณฑ,ไมครบองคประกอบและไมแนบURL หนวยงานควรศึกษาหลักเกณฑและแสดง
ขอมูลใหถูกตองครบองคประกอบตามคูมือ 

45. องคการ
บรหิารสวน
ตําบลทาแม
ลอบ 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่พอใช แมวาจะสอดคลอง
เปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ แตยังตองมีการยกระดับการดําเนินงาน โดยมีคะแนนอยูที่  84.51 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
 หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลทาแมลอบ ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 
การปฏิบัติหนาที่ ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ
ตาม ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i7 ประเด็น บคุลากร
ในหนวยงานบางรายไมทราบถึงแผนการใชจายงบประมาณในหนวยงานเทาที่ควร หนวยงาน
ควรเผยแพรและประชาสัมพันธแผนการใชจายงบประมาณประจําป โดยจัดประชุมช้ีแจง
แผนการใชจายงบประมาณประจําปใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน หรืออาจจัดทําในสื่อ
ประชาสัมพันธ และเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบอยางทั่วถึง สําหรับ ขอ 
i8 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายไมคํานึงถึงการใชจายงบประมาณเพื่อประโยชน
สูงสุด หนวยงานควรจัดใหบุคลากรภายในหนวยงานไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณ พรอมทั้ง กํากับติดตามใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว มีความคุมคา และเกิด
ผลประโยชนสูงสุดตอประชาชน และขอ i12 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายมี
ความเห็นวาหนวยงานไมเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
เทาที่ควร หนวยงานควรประชาสัมพันธชองทางในการติดตอสอบถาม เพื่อใหบุคลากรไดแสดง
ความคิดเห็น สอบถาม หรือทักทวงในเรื่องการใชจายงบประมาณ รวมถึงพัฒนาและ
ประชาสัมพันธข้ันตอนและชองทางการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให
บุคลากรสามารถรองเรียนในกรณีที่มีการใชจายงบประมาณไมถูกตอง  
 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 
 หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลทาแมลอบ ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 
คุณภาพการดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e6 ประเด็น 
การเผยแพรขอมูลของหนวยงานใหเขาถึงงาย ไมซับซอน มีชองทางหลากหลายและการ
เผยแพรผลงานหรือขอมูลของหนวยงานใหสาธารณชนรับทราบ หนวยงานจะตองมีการ
เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผานชองทางที่หลากหลายและอํานวยความสะดวก
ในการเขาใชงาน สําหรับ ขอ e8 ประเด็นชองทางรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน หนวยงานควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอ
สอบถามขอมูล ที่เปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น นอกจากน้ี ควร
เผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงายและสะดวกในการ



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ใชงาน และขอ e10 ประเด็น ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ใน
หนวยงาน หนวยงานควรเผยแพรชองทางการรองเรียนเจาหนาที่ของหนวยงาน ผานชองทาง
ออนไลน โดยจัดใหมีมาตรการคุมครองและปกปดขอมูลผูแจงเบาะแส นอกจากน้ี ควร
เผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงาย 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลทาแมลอบ ควรพัฒนาและปรับปรุงการ
ดํา เ นินการตามแบบ วัดการ เป ด เผยขอมู ลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมได
รับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพื้นฐาน  

- ขอ o8  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน  

- ขอ o14  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

- ขอ o20  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

- ขอ o26 – o28  
หนวยงานควรศึกษาหลักเกณฑและแสดงขอมูลใหถูกตองและครบองคประกอบ

ตามที่กําหนด 
ตัวช้ีวัดที่ 10  การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 

- ขอ o35 และ o38  
หนวยงานควรศึกษาหลักเกณฑและแสดงขอมูลใหถูกตองและครบองคประกอบตามที่

กําหนดเชนเดียวกัน 
46. องคการ
บรหิารสวน
ตําบลทุง    
หัวชาง 

องคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชางมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดีเย่ียม
และบรรลุคาเปาหมาย ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ใน
ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมี
ความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยูที่ 96.82 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

องคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชางไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติ
หนาที่, ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ , ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ , ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช
ทรัพยสินของราชการ และ ตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ที่ ดีเย่ียม ควรรักษา
มาตรฐานไว 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

องคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชางไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ีผูประเมินแนะนําใหหนวยงานพัฒนา ประเด็น 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
e15 ประเด็น การปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน ใหมีความโปรงใสมาก
ข้ึน หนวยงานควรนําเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดําเนินงาน
ของหนวยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดําเนินงานประจําป (อางอิงจาก o12) 
หรือจากมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส (อางอิงจาก o42) และการดําเนินการ
ตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส (อางอิงจาก o43) , e12 ประเด็น การ
ปรับปรุงวิธีการและการสํารวจความพึงพอใจของข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรนําเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนา
ข้ันตอนการดําเนินงานของหนวยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดําเนินงานประจําป 
(อางอิงจาก o12) หรือจากมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส (อางอิงจาก o42) 
และการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส (อางอิงจาก o43) รวมถึง 
สามารถสรุปจากรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ (อางอิงจาก o16) 
นอกจากน้ี หนวยงานอาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับปกอนหนา เพื่อใหเห็นถึงการ
ปรับปรุง พัฒนาอยางชัดเจน และควรนําไปเผยแพรใหประชาชนรับทราบในรูปแบบตาง ๆ 
เชน แผนพับ อินโฟกราฟก ปายประชาสัมพันธ ผานเครือขายสังคมออนไลน เปนตน และ e9 
ประเด็น การช้ีแจงและการตอบคําถามของหนวยงาน ชองทางการติดตอและขอเสนอแนะใน
การมีสวนรวม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงาน หนวยงานควรจัดทําและเผยแพร
ชองทางการติดตอ - สอบถามขอมูล (อางอิงจาก o8) โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง 
รวมทั้ง ควรจัดทําชองทางที่สามารถเช่ือมโยงไปยังเครือขายสังคมออนไลน (อางอิงจาก o9) 
เชน Facebook Twitter หรือ Instagram เปนตน นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาว
ในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดโดยงาย 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

องคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชางไดคะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่ดีเย่ียม 
ควรรักษามาตรฐานไวและควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางานอยางตอเน่ือง 

47. องคการ
บรหิารสวน
ตําบลนคร
เจดีย 

องคการบริหารสวนตําบลนครเจดียมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ควรมีการ
พัฒนา แมวาจะสอดคลองเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แตยังไมบรรลุตามคาเปาหมาย โดยมีคะแนนอยูที่ 71.69 
คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

องคการบริหารสวนตําบลนครเจดียไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติ
หนาที่ ,ตัวช้ีวัดที่ 2การใชงบประมาณและตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจที่ดี ทั้งน้ีควรพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินการ โดยเฉพาะใน i7 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานไมทราบถึงแผนการ
ใชจายงบประมาณ ควรเผยแพรและประชาสัมพันธแผนการใชจายงบประมาณประจําป (o18) 
อาจจัดประชุมช้ีแจงแผนการใชจายงบประมาณประจําปใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน หรือ
ทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบการสรุปขอมูล หรืออินโฟกราฟก หรือขาวประชาสัมพันธ
ภายใน และเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบอยางทั่วถึง และ i13,14 ประเด็น 
บุคลากรในหนวยงานบางรายไมไดรับความเปนธรรม จากผูบังคับบัญชาในเรื่องการมอบหมาย



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

งาน การปฏิบัติงาน และการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม ผูบังคับบัญชาควรนําผลการ
ประเมินในดานการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการคัดเลือกเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล มากําหนดนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในปถัดไป 
(o25) พรอมทั้ง ดําเนินการตามนโยบายหรือแผนที่กําหนดไว (o26, o27) นอกจากน้ี ควร
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามที่ไดมีการดําเนินการไวแลว (o28) 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

องคการบริหารสวนตําบลนครเจดียไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่6คุณภาพการ
ดําเนินงาน,ตัวช้ีวัดที่7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน พอใช ทั้งน้ีผูประเมินมีขอเสนอแนะใน e12 ประเด็น การปรับปรุงวิธีการและการ
สํารวจความพึงพอใจของข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน 
หนวยงานควรนําเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาข้ันตอนการดําเนินงาน
ของหนวยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดําเนินงานประจําป (o12) หรือจาก
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส (o42) และการดําเนินการตามมาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใส (o43) รวมถึง สามารถสรุปจากรายงานผลการสํารวจความพึง
พอใจในการใหบริการ (o16) นอกจากน้ี หนวยงานอาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับป
กอนหนา เพื่อใหเห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยางชัดเจน และควรนําไปเผยแพรใหประชาชน
รับทราบในรูปแบบตาง ๆ เชน แผนพับ อินโฟกราฟก ปายประชาสัมพันธ ผานเครือขายสังคม
ออนไลน เปนตน , e14 ประเด็น การเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน
เสียภายนอก เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก เขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน (o33) ผานการดําเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ 
อีกทั้ง หนวยงานควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอ - สอบถามขอมูล (o8) โดยมี
ลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น (o32) ของผูที่มาติดตอ
หรือรับบริการ 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

องคการบริหารสวนตําบลนครเจดียควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบ
วัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน 

- o12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

- o20    รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป 
 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- o26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
- o31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 

- o37 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
- o39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
- o40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป 

รอบ 6 เดือน 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต 

- o42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
- o43 การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน 
สําหรับทุกขอที่ไมไดคะแนน สวนใหญหนวยงานจะแสดงขอมูลไมถูกตองตาม

หลักเกณฑและไมครบองคประกอบ หนวยงานควรศึกษาหลักเกณฑและแสดงขอมูลใหถูกตอง
ครบองคประกอบตามคูมือ 

48. องคการ
บรหิารสวน
ตําบล         
นาทราย 

องคการบริหารสวนตําบลนาทรายมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ ดี ซึ่ง
สอดคลองและเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทจุรติ
และประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยูที่ 91.62 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทรายไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติ
หนาที่, ตัวช้ีวัดที่ 2การใชงบประมาณ, ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ, ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสิน
ของราชการและตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทรายไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ดําเนินงานที่ดี ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร และตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะใน
การปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะใน e10 
ประเด็น ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน หนวยงานควร
เผยแพรชองทางการรองเรียนเจาหนาที่ของหนวยงาน ผานชองทางออนไลน (อางอิงจาก 
o30) โดยจัดใหมีมาตรการคุมครองและปกปดขอมูลผูแจงเบาะแส นอกจากน้ีควรเผยแพร
ชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงาย เชน บริเวณจุดใหบริการ
หรือจุดประชาสัมพันธของหนวยงาน เปนตน , e8 ประเด็น ชองทางรับฟงคําติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน หนวยงานควรจัดทําและเผยแพร
ชองทางการติดตอ - สอบถามขอมูล (อางอิงจาก o8) โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง 
และชองทางการรับฟงความคิดเห็น (อางอิงจาก o32) นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทาง
ดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงายและสะดวกในการใชงาน และ e14 
ประเด็น การเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เขาไปมี
สวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงาน



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน 
(อางอิงจาก o33) ผานการดําเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ อีกทั้ง หนวยงานควร
จัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอ - สอบถามขอมูล (อางอิงจาก o8) โดยมีลักษณะเปน
การสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น (อางอิงจาก o32) ของผูที่มาติดตอ
หรือรับบริการ 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทรายควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัด
การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  - หนวยงานตองแสดงการดําเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในขอ o25 ซึ่งเปนการดําเนินการในป พ.ศ. 
2565** ทั้งน้ี พิจารณาใหชัดเจนวาการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
หนวยงานนํามาตอบ มีความสอดคลองกับนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในขอ o25 หรือไม  
  - หนวยงานตองแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีขอมูล
รายละเอียดของการดําเนินการ อยางนอยตองประกอบดวย ผลการดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะผลการวิเคราะหการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564  *หมายเหตุ หากไมมีปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอ “ปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะ” ออก 

49. องคการ
บรหิารสวน
ตําบลนํ้าดิบ 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าดิบมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลอง
และเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยูที่ 94.1 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าดิบไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่, 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ, ตัวช้ีวัดที ่3 การใชอํานาจ, ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของ
ราชการ และตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าดิบไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ดําเนินงานที่ดี ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสารและตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะใน e10 ประเด็น 
ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน ควรเผยแพรชองทางการ
รองเรียนเจาหนาที่ของหนวยงาน ผานชองทางออนไลน (o30) โดยจัดใหมีมาตรการคุมครอง



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
และปกปดขอมูลผูแจ ง เบาะแส นอกจากน้ี  ควร เผยแพรชองทางดังกล าวในจุดที่
บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงาย เชน บริเวณจุดใหบริการหรือจุดประชาสัมพันธของ
หนวยงาน เปนตน , e8 ประเด็น ชองทางรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน/การใหบริการ ควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอสอบถามขอมูล(o8) โดยมี
ลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น(o32) นอกจากน้ี ควร
เผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงายและสะดวกในการ
ใชงาน และe14 ประเด็น การเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกเขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการใหดีข้ึน ควรเปด
โอกาสใหบุคคลภายนอก เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจ (o33) ผานการ
ดําเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ อีกทั้งควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอ - 
สอบถามขอมูล (o8) โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทางและชองทางการรับฟงความคิดเหน็ 
(o32) ของผูที่มาติดตอหรือรับบริการ 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าดิบควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัด
การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน 

  - หนวยงานตองแสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป โดยมี
ขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน อยางนอยตองประกอบดวย ผลการดําเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เปน
รายงานผลของป พ.ศ. 2564 *หมายเหตุ หากไมมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอ “ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ” ออก 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
  - หนวยงานตองแสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ อยางนอยตองประกอบดวย ผล
การใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564*
หมายเหตุ หากไมมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหาม
ตัดหัวขอ “ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ” ออก 
  - หนวยงานตองแสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีขอมูลรายละเอียดของรายงานครบ 2 ขอ 1) งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง 
2) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ *หมายเหตุ หากไมมปีญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอ “ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ” ออก 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  - หนวยงานตองแสดงการดําเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในขอ o25 ซึ่งเปนการดําเนินการในป พ.ศ. 
2565** ทั้งน้ี พิจารณาใหชัดเจนวาการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
หนวยงานนํามาตอบ มีความสอดคลองกับนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในขอ o25 หรือไม    



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

  - หนวยงานตองแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีขอมูล
รายละเอียดของการดําเนินการ อยางนอยตองประกอบดวย ผลการดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะผลการวิเคราะหการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564 *หมายเหตุ หากไมมีปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอ “ปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะ” ออก 

50. องคการ
บรหิารสวน
ตําบล      
บานปวง 

องคการบริหารสวนตําบลบานปวงมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลอง
และเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยูที่ 90.15 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

องคการบริหารสวนตําบลบานปวงไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติ
หนาที่ , ตัวช้ีวัดที่ 2การใชงบประมาณและตัวช้ีวัดที่3การใชอํานาจ ที่ดีเ ย่ียม ควรรักษา
มาตรฐานไว ทั้งน้ีผูประเมินแนะนําใหหนวยงานพัฒนา ประเด็น i27 ประเด็น หนวยงานของ
ทานมีปญหาการทุจริตภายในที่ยังไมไดรับการแกไข ควรประชาสัมพันธขอมูลทางสถิติ        
เรื่องการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ยังไมไดรับการแกไข พรอมทั้งรายงานความ
คืบหนาของการดําเนินงาน (o31) ใหผูบริหารและบุคลากรภายในไดรับทราบผานชองทาง
ตางๆ อยางตอเน่ือง 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

องคการบริหารสวนตําบลบานปวงไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่6คุณภาพการ
ดําเนินงานที่ดี ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะใน e10 ประเด็น 
ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน ควรเผยแพรชองทางการ
รองเรียนเจาหนาที่ของหนวยงาน ผานชองทางออนไลน (o30) โดยจัดใหมีมาตรการคุมครอง
และปกปดขอมูลผูแจ ง เบาะแส นอกจากน้ี  ควร เผยแพรชองทางดังกล าวในจุดที่
บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงาย เชนบริเวณจุดใหบริการหรือจุดประชาสัมพันธของ
หนวยงาน , e8 ประเด็น ชองทางรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การ
ใหบริการของหนวยงาน ควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอสอบถามขอมูล (o8) โดยมี
ลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น (o32) นอกจากน้ี ควร
เผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงายและสะดวกในการ
ใชงาน และ e13 ประเด็น มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการ/การใหบริการใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ควรจัดทําชองทางการใหบริการผานชองทางออนไลน หรือ       
E-Service (o17) ที่บุคคลภายนอกหรือผูขอรับบริการไมจําเปนตองเดินทางมายังหนวยงาน 
เพื่อสรางความเทาเทียมในการดําเนินงานและเกิดความสะดวกรวดเร็ว และควรเผยแพร
ประชาสัมพันธการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการ หรือการใหบริการผานระบบ           
E-Service ใหบุคคลภายนอกไดรับทราบโดยทั่วถึง 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

องคการบริหารสวนตําบลบานปวงควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัด
การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

  - หนวยงานตองแสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ อยางนอยตองประกอบดวย ผล
การใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564*
หมายเหตุ หากไมมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหาม
ตัดหัวขอออก 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  - หนวยงานตองแสดงการดําเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในขอ o25 ซึ่งเปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2565 
ทั้งน้ี พิจารณาใหชัดเจนวาการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่หนวยงาน
นํามาตอบ มีความสอดคลองกับนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในขอ 
o25 หรือไม    

ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 

  - หนวยงานตองแสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการทุจริต
หรือพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ อยาง
นอยตองประกอบดวย โครงการ/กิจกรรมงบประมาณ และชวงเวลาดําเนินการ เปนแผนที่มี
ระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ. 2565** ทั้งน้ี จะดําเนินในลักษณะของแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตประจําป พ.ศ. 2565** หรือแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตที่มีระยะเวลา
มากกวา 1 ป โดยจะตองมีระยะเวลาครอบคลุมป พ.ศ. 2565** ก็ได 
  - หนวยงานตองแสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตตามขอ o39 มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา อยางนอยตองประกอบดวย 
ความกาวหนาการดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช
ดําเนินงาน สามารถจัดทําขอมูลเปนแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มี
ขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2565** 

51. องคการ
บรหิารสวน
ตําบล
บานเรอืน 

องคการบริหารสวนตําบลบานเรือนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 อยูในระดับที่พอใช 
แมวาจะสอดคลองเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ แตยังตองมีการยกระดับการดําเนินงาน โดยมีคะแนนอยูที่ 79.37 
คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

องคการบริหารสวนตําบลบานเรือนไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติ
หนาที่, ตัวช้ีวัดที่ 2การใชงบประมาณ, ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ, ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสิน



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ของราชการและตัวช้ีวัดที่5การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี    
ผูประเมินมีขอเสนอแนะใน i9 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายไมคํานึงถึงการใชจาย
งบประมาณเพื่อประโยชนสูงสุด หนวยงานควรจัดใหบุคลากรภายในหนวยงานไดมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ (อางอิงจาก o18) พรอมทั้ง กํากับติดตามใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของแผนการใชจายงบประมาณที่ต้ังไว (อางอิงจาก o19) เพื่อใหเกิดการมี        
สวนรวมในการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามวัตถุประสงค มีความคุมคา 
และเกิดผลประโยชนสูงสุดตอประชาชน (อางอิงจาก o20) 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

องคการบริหารสวนตําบลบานเรือนไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที ่6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน,ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน ที่ดี ทั้งน้ีผูประเมินมีขอเสนอแนะใน e10 ประเด็น ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการ
ทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน หนวยงานควรเผยแพรชองทางการรองเรียนเจาหนาที่ของ
หนวยงาน ผานชองทางออนไลน (อางอิงจาก o30) โดยจัดใหมีมาตรการคุมครองและปกปด
ขอมูลผูแจงเบาะแส นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถ
สังเกตเห็นไดงาย เชน บริเวณจุดใหบริการหรือจุดประชาสัมพันธของหนวยงาน เปนตน  

 
 
 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
องคการบริหารสวนตําบลบานเรือนควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบ

วัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพื้นฐาน 

- o1 โครงสราง 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน 

- o10 แผนดําเนินงานประจําป 
- o11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป รอบ 6 เดือน 
- o16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
- o18 แผนการใชจายงบประมาณประจําป 
- o19 รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําป รอบ 6 

เดือน 
- o20   รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป 
- o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- o27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
- o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 
- o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- o33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต 

- o42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
- o43 การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน 
สําหรับทุกขอที่ไมไดคะแนน สวนใหญหนวยงานจะแสดงขอมูลไมถูกตองตาม

หลักเกณฑและไมครบองคประกอบ หนวยงานควรศึกษาหลักเกณฑและแสดงขอมูลใหถูกตอง
ครบองคประกอบตามคูมือ 

52. องคการ
บรหิารสวน
ตําบลปาพล ู

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดีเย่ียมและบรรลุคาเปาหมาย 
ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ในประเด็นการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยูที่ 96.2 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลปาพลู ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การ
ปฏิบัติหนาที่ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชจายงบประมาณ ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i7 ประเด็น บคุลากร
ในหนวยงานบางรายไมทราบถึงแผนการใชจายงบประมาณในหนวยงานเทาที่ควร หนวยงาน
ควรพัฒนาวิธีการเผยแพรประชาสัมพันธแผนการใชจายงบประมาณประจําป (อางอิงจาก 
o18) โดยอาจจัดประชุมช้ีแจงแผนการใชจายงบประมาณประจําปใหแกบุคลากรภายใน
หนวยงาน หรืออาจจัดทําในสื่อประชาสัมพันธและเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานได
รับทราบอยางทั่วถึง สําหรับขอ i8 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายไมคํานึงถึงการใช
จายงบประมาณเพื่อประโยชนสูงสุด หนวยงานควรจัดใหบุคลากรภายในหนวยงานไดมีสวน
รวมในการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ พรอมทั้ง มีสวนรวมในการกํากับติดตามการใช
จายงบประมาณใหเปนไปตามวัตถุประสงค มีความคุมคา และเกิดผลประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชน (อางอิงจาก o19 และ o20) นอกจากน้ี.ในตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทาง
ราชการ โดยเฉพาะขอ I23 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายยังไมทราบรายละเอยีดที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใชทรัพยสินของทางราชการอยางถูกตอง หนวยงานควรระบุข้ันตอน
และแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการตามประเภทงานดานตาง ๆ ไวอยาง
ชัดเจนในคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อางอิงจาก o13) พรอมทั้งเผยแพรคูมือโดยใช
ชองทางประชาสัมพันธอยางทั่วถึง 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลปาพลู ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 
คุณภาพการดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการ



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e11 ประเด็น 
การปรับปรุงคุณภาพและการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/การใหบริการของ
เจาหนาที่ของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรนําเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง 
การพัฒนาคุณภาพดําเนินงานของหนวยงาน  และอาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับป
กอนหนา เพื่อใหเห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยางชัดเจน และควรนําไปเผยแพรใหประชาชน
รับทราบ สําหรับขอ e14 ประเด็น การเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก เขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน อีกทั้ง หนวยงานควรจัดทําและเผยแพรชองทางการ
ติดตอสอบถามขอมูล โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความ
คิดเห็น และในขอ e15 ประเด็น การปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน ให
มีความโปรงใสมากข้ึน หนวยงานควรนําเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนา
คุณภาพดําเนินงานของหนวยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดําเนินงานประจําป  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลปาพลู ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ
ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ใน
ประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 

  - ขอ o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
หนวยงานตองแสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับการทจุรติ
และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงานโดยตรง 

53. องคการ
บรหิารสวน
ตําบลแมลาน 

องคการบริหารสวนตําบลแมลานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลอง
และเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยูที่ 92.15 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

องคการบริหารสวนตําบลแมลานไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่
, ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ, ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ และตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสิน
ของราชการ ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในประเด็น i27 หนวยงาน
ของทานมีปญหาการทุจริตภายในที่ยังไมไดรบัการแกไข หนวยงานควรประชาสัมพันธขอมูล
ทางสถิติเรื่องการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ยังไมไดรับการแกไข พรอมทั้ง 
รายงานความคืบหนาของการดําเนินงาน (อางอิงจาก o31) ใหผูบริหารและบุคลากรภายใน
หนวยงานไดรับทราบผานชองทางตางๆ อยางตอเน่ือง 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

องคการบริหารสวนตําบลแมลานไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุง
ระบบการทํางานที่ดี ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพ
การดําเนินงานและ ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะใน e3 ประเด็น
การปดบังหรือบิดเบือนขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ใหบริการของเจาหนาที่ของหนวยงาน 
หนวยงานควรดําเนินการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อางอิงจาก o13) หรือการ
ใหบริการ (อางอิงจาก o14) โดยมุงเนนในดานการเปดเผยหรือการใหขอมูลแกผูมาติดตอหรือ
รับบริการ ทั้งน้ี ควรดําเนินการประชาสัมพันธหรือเผยแพรคูมือดังกลาวใหแกบุคคลภายนอก
ผานทางเครือขายออนไลน หรือประชาสัมพันธ ณ สถานที่ต้ัง เชน แผนพับ อินโฟกราฟก ปาย
ประชาสัมพันธ เปนตน, e10 ประเด็น ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่
ในหนวยงาน หนวยงานควรเผยแพรชองทางการรองเรียนเจาหนาที่ของหนวยงาน ผาน
ชองทางออนไลน (อางอิงจาก o30) โดยจัดใหมีมาตรการคุมครองและปกปดขอมูลผูแจง
เบาะแส นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็น
ไดงาย เชน บริเวณจุดใหบริการหรือจุดประชาสัมพันธของหนวยงาน เปนตน และe8 ประเด็น 
ชองทางรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน 
หนวยงานควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอ - สอบถามขอมูล (อางอิงจาก o8) โดยมี
ลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น (อางอิงจาก o32) 
นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นไดงายและ
สะดวกในการใชงาน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

องคการบริหารสวนตําบลแมลานควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัด
การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

  - หนวยงานตองแสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีขอมูลรายละเอียดของรายงานครบ 2 ขอ 1) งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง 
2) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ *หมายเหตุ หากไมมปีญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอ “ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ” ออก 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 

  - หนวยงานตองแสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยงในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงาน เปนกิจกรรมหรอืการ
ดําเนินการที่สอดคลองกับมาตรการหรือการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ 
o36 และเปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2565** ทั้งน้ี พิจารณาดวยวาการดําเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่หนวยงานนํามาตอบ มีความสอดคลองกับ
มาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงในขอ o36 หรือไม  



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

   - หนวยงานตองแสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตตามขอ o39 มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา อยางนอยตองประกอบดวย 
ความกาวหนาการดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช
ดําเนินงาน สามารถจัดทําขอมูลเปนแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มี
ขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2565** 

54. องคการ
บรหิารสวน
ตําบล       
เวียงกานต 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ควรมีการพัฒนา แมวาจะ
สอดคลองเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ แตยังไมบรรลุตามคาเปาหมาย โดยมีคะแนนอยูที่ 74.12 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลเวียงกานต ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 5 
การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i13 – i15 ประเด็น 
บุคลากรในหนวยงานบางรายไมไดรับความเปนธรรม จากผูบังคับบัญชาในเรื่องการมอบหมาย
งาน การปฏิบัติงาน และการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม ผูบังคับบัญชาควรนําผลการ
ประเมินในดานการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการคัดเลือกเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล มากําหนดนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในปถัดไป 
(อางอิงจาก o25) พรอมทั้ง ดําเนินการตามนโยบายหรือแผนที่กําหนดไว (อางอิงจาก o26, 
o27) นอกจากน้ี ควรรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามที่ไดมีการ
ดําเนินการไวแลว (อางอิงจาก o28) 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลเวียงกานต ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 
คุณภาพการดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e6 และ ขอ 
e7 ประเด็น การเผยแพรขอมูลของหนวยงานใหเขาถึงงาย ไมซับซอน มีชองทางหลากหลาย
และการเผยแพรผลงานหรือขอมูลของหนวยงานใหสาธารณชนรับทราบ หนวยงานจะตองมี
การเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผานชองทางที่หลากหลายและอํานวยความ
สะดวกในการเขาใชงาน สําหรับขอ e8 ประเด็น ชองทางรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน หนวยงานควรจัดทําและเผยแพร
ชองทางการติดตอสอบถามขอมูล ที่เปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความ
คิดเห็น นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได
งายและสะดวกในการใชงาน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลเวียงกานต ควรพัฒนาและปรับปรุงการ
ดํา เ นินการตามแบบ วัดการ เป ด เผยขอมู ลสาธารณะ (Open Data Integrity and 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
Transparency Assessment: OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมได
รับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพื้นฐาน  

- ขอ o1  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน  

- ขอ o10 - o12  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  

- ขอ o19 และ o20  
- ขอ o23 และ o24  

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล  
- ขอ o28  

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส  
- ขอ o29 และ o30  

หนวยงานควรเปดเผยขอมูลใหครบทุกขอ รวมทั้งศึกษาหลักเกณฑและแสดงขอมลูให
ถูกตองและครบองคประกอบตามที่กําหนด 

ตัวช้ีวัดที่ 10  การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 

- ขอ o35 และ o37 – o40  
 ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต  
 - ขอ o42 และ o43  
หนวยงานควรเปดเผยขอมูลใหครบทุกขอ และควรศึกษาหลักเกณฑและแสดงขอมูล

ใหถูกตองและครบองคประกอบตามที่กําหนดเชนเดียวกัน 
55. องคการ
บรหิารสวน
ตําบล      
เวียงแกว 

องคการบริหารสวนตําบลเวียงแกวมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 อยูในระดับที่พอใช แมวาจะ
สอดคลองเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ แตยังตองมีการยกระดับการดําเนินงาน โดยมีคะแนนอยูที่ 77.62 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่, ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช
งบประมาณ,ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ, ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการและตัวช้ีวัดที่ 
5 การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดี ทั้งน้ีผูประเมินมีขอเสนอแนะใน i7 ประเด็นบุคลากรไมทราบ
แผนการใชจายงบประมาณ ควรประชาสัมพันธแผนการใชจายงบประมาณประจําป(o18) 
อาจจัดประชุมหรือทําสื่อสรุปขอมูล/อินโฟกราฟก/ขาวประชาสัมพันธภายใน และ i12 
ประเด็น บุคลากรเห็นวาไมเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
ควรประชาสัมพันธชองทางในการติดตอสอบถาม(o8) ใหบุคลากรไดสอบถามทักทวงและ
ข้ันตอนชองทางการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหบุคลากรสามารถรองเรียนกรณี
ที่มีการใชจายงบประมาณไมถูกตอง(o29,o30) 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

หนวยงานไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน, ตัวช้ีวัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน พอใช ทั้งน้ีผูประเมิน
มีขอเสนอแนะใน e10 ประเด็น ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตควรเผยแพรชองทาง
การรองเรียนผานชองทางออนไลน(o30) และเผยแพรในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถ
สังเกตเห็นไดงาย, e14 ประเด็นการเปดโอกาสใหผูมาติดตอเขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานใหดีข้ึนตามภารกิจ(o33) ผาน โครงการ/กิจกรรมและเผยแพรชองทาง
การติดตอสอบถามขอมูล(o8) แบบสองทางและชองทางการรับฟงความคิดเห็น(o32) 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

องคการบริหารสวนตําบลเวียงแกวควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบ
วัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล   
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพื้นฐาน 

  - o8 ตองแสดงตําแหนงบนเว็บไซตที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอมูล
และสื่อสารใหคําตอบกับผูสอบถามได เปนการสื่อสารสองทาง เชน Web board, Live Chat 
หากใหผูติดตอกรอกรายละเอียดและจะมีการตอบกลับไมถือวาเปนการสื่อสารสองทาง 
 ตัวช้ีวัดยอยที่9.2การบริหารงาน 
  - o17 ตองแสดงชองทางE-Serviceที่สอดคลองกับภารกิจผานชองทาง
ออนไลน ซึ่งผูขอรับบริการไมตองเดินทางมายังหนวยงาน สามารถเช่ือมโยงไปยังชองทางได
จากเว็บไซตหลัก เชน Application/QR Code/Google From ได ทั้ ง น้ี  E-Mail/Social 
Network ไมใช E-Service 
 ตัวช้ีวัดยอยที่9.3การบรหิารเงินงบประมาณ 
  - o23 ตองแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน เชน งานที่ซื้อหรือ
จาง วงเงิน ราคากลาง วิธีการ รายช่ือผูเสนอและราคาที่เสนอ ผูไดรับเลือกและราคา เหตุผลที่
เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง เปนรายเดือนที่ครอบคลุม6เดือนแรกของปn
พ.ศ.2565 กรณีไมมีการจัดซื้อจัดจางในเดือนใดใหเผยแพรวาไมมีการจัดซื้อจัดจางในเดือนน้ัน 
  - o24 ตองแสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของปงบประมาณ พ.ศ.
2564 มีขอมูล 1)งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง 2)ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ*
หากไมมีตองระบุวา“ไมมี”หามตัดหัวขอ 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  - o28 ตองแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย 
ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ผลการวิเคราะห เปนรายงานผลของป พ.ศ.2564 *หากไมมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
ตองระบุวา“ไมมี”หามตัดหัวขอ 
 
 ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 
  - o30 ตองแสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ ผานทางชองทางออนไลนของหนวยงาน 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
โดยแยกตางหากจากชองทางการรองเรียนเรื่องทั่วไป และเช่ือมโยงไดจากเว็บไซตหลักของ
หนวยงาน(ใชWeb boardมาตอบไมได) 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 

  - o37 ตองแสดงการดําเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่
อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงานที่สอดคลองกับขอo36ที่ดําเนินการ
ในปพ.ศ.2565 
 ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต 
  - o43 ตองแสดงความกาวหนาหรือผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในขอo42ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและ
ดําเนินการในปพ.ศ.2565 

56. องคการ
บรหิารสวน
ตําบลหนอง
ปลาสะวาย 

องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาสะวายมีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่
ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยูที่ 92.46 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาสะวายไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การ
ปฏิบัติหนาที่, ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ , ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ , ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช
ทรัพยสินของราชการและตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐาน
ไว 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาสะวายไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที6่คุณภาพ
การดําเนินงาน,ตัวช้ีวัดที่7ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวช้ีวัดที่8การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน ที่ดี ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะใน e3 ประเด็น การปดบังหรือบิดเบือนขอมูล
เกี่ยวกับการดําเนินการ/ใหบริการของเจาหนาที่ของหนวยงาน หนวยงานควรดําเนินการ
จัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อางอิงจาก o13) หรือการใหบริการ (อางอิงจาก 
o14) โดยมุงเนนในดานการเปดเผยหรือการใหขอมูลแกผูมาติดตอหรือรับบริการ ทั้งน้ี ควร
ดําเนินการประชาสัมพันธหรือเผยแพรคูมือดังกลาวใหแกบุคคลภายนอกผานทางเครือขาย
ออนไลน หรือประชาสัมพันธ ณ สถานที่ต้ัง เชน แผนพับ อินโฟกราฟก ปายประชาสัมพันธ 
เปนตน , e8  ประเด็น ชองทางรับฟงคําติชมหรอืความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การ
ใหบริการของหนวยงาน หนวยงานควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอ - สอบถามขอมูล 
(อางอิงจาก o8) โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น 
(อางอิงจาก o32) นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถ
สังเกตเห็นไดงายและสะดวกในการใชงาน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาสะวายควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ
ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

Assessment: OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ใน
ประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  - หนวยงานตองแสดงการดําเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในขอ o25 ซึ่งเปนการดําเนินการในป พ.ศ. 
2565** ทั้งน้ี พิจารณาใหชัดเจนวาการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
หนวยงานนํามาตอบ มีความสอดคลองกับนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในขอ o25 หรือไม    

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 
  - หนวยงานตองแสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่
เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน มีขอมูลรายละเอียด
ของการปฏิบัติงาน อยางนอยประกอบดวย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการ
รองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ 
และระยะเวลาดําเนินการ   

ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 

  - หนวยงานควรแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติ
หนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน 
อยางนอยตองประกอบดวย เหตุการณความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ
ดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2565** ทั้งน้ี ตอง
เปนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบเทาน้ัน หากนําการประเมินความ
เสี่ยงหรือการควบคุมภายในที่เปนประเด็นทั่วไป จะไมไดคะแนนในขอน้ี หากหนวยงานระบุวา 
“ทําการประเมินแลว ไมมีความเสี่ยง” จะถือวาหนวยงานไมไดรับคะแนนในขอน้ี เน่ืองจากไม
มีหนวยงานใดที่ไมมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

57. องคการ
บรหิารสวน
ตําบล     
หนองหนาม 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไป
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีคะแนนอยูที่ 89.97 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลหนองหนาม ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 
การปฏิบัติหนาที่ ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ
ตามตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i7 ประเด็น บุคลากร
ในหนวยงานบางรายไมทราบถึงแผนการใชจายงบประมาณในหนวยงานเทาที่ควร หนวยงาน
ควรเผยแพรและประชาสัมพันธแผนการใชจายงบประมาณประจําป โดยจัดประชุมช้ีแจง
แผนการใชจายงบประมาณประจําปใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน หรืออาจจัดทําในสื่อประ



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ชาสัมพันธ และเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบอยางทั่วถึง สําหรับขอ i8 
ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายไมคํานึงถึงการใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสูงสุด 
หนวยงานควรจัดใหบุคลากรภายในหนวยงานไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณ พรอมทั้ง กํากับติดตามใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว มีความคุมคา และเกิด
ผลประโยชนสูงสุดตอประชาชน และขอ i12 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายมี
ความเห็นวาหนวยงานไมเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
เทาที่ควร หนวยงานควรประชาสัมพันธชองทางในการติดตอสอบถาม เพื่อใหบุคลากรไดแสดง
ความคิดเห็น สอบถาม หรือทักทวงในเรื่องการใชจายงบประมาณ รวมถึงประชาสัมพันธ
ข้ันตอนและชองทางการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหบุคลากรสามารถ
รองเรียนในกรณีที่มีการใชจายงบประมาณไมถูกตอง  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลหนองหนาม ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 
คุณภาพการดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e6 ประเด็น 
การเผยแพรขอมูลของหนวยงานใหเขาถึงงาย ไมซับซอน มีชองทางหลากหลายและการ
เผยแพรผลงานหรือขอมูลของหนวยงานใหสาธารณชนรับทราบ หนวยงานจะตองมีการ
เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผานชองทางที่หลากหลาย 
และอํานวยความสะดวกในการเขาใชงาน สําหรับขอ e8 ประเด็น ชองทางรับฟงคําติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน หนวยงานควรจัดทําและ
เผยแพรชองทางการติดตอสอบถามขอมูล ที่เปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟง
ความคิดเห็น นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถ
สังเกตเห็นไดงายและสะดวกในการใชงาน และขอ e10  ประเด็น ชองทางใหผูมาติดตอ
รองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน หนวยงานควรเผยแพรชองทางการรองเรียน
เจาหนาที่ของหนวยงาน ผานชองทางออนไลน โดยจัดใหมีมาตรการคุมครองและปกปดขอมูล
ผูแจงเบาะแส นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถ
สังเกตเห็นไดงาย  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลหนองหนาม ควรพัฒนาและปรับปรุงการ
ดํา เ นินการตามแบบ วัดการ เป ด เผยขอมู ลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมได
รับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 10  การปองกันการทุจริต 
  - ขอ o39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และขอ o40 รายงานการกํากับ
ติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป รอบ 6 เดือน หนวยงานควรแสดงขอมูลให
ครบองคประกอบในขอ o39จึงจะสามารถตรวจใหคะแนนในขอ o40 เน่ืองจากเปนขอที่
สอดคลองกัน 

58. องคการ
บรหิารสวน

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาบมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ควรมีการ



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ตําบล       
หวยยาบ 

พัฒนา แมวาจะสอดคลองเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แตยังไมบรรลุตามคาเปาหมาย โดยมีคะแนนอยูที่ 73.37 
คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาบไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติ
หนาที่ ที่ดี ทั้งน้ีควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ,
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอํานาจ,ตัวช้ีวัดที่ 4การใชทรัพยสินของราชการและตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไข
ปญหาการทุจริต โดยเฉพาะใน i7ประเด็น บุคลากรในหนวยงานไมทราบถึงแผนการใชจาย
งบประมาณ ควรเผยแพรและประชาสัมพันธแผนการใชจายงบประมาณประจําป (อางอิงจาก 
o18) อาจจัดประชุมช้ีแจงแผนการใชจายงบประมาณประจําปใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน 
หรือทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบการสรุปขอมูล หรืออินโฟกราฟก หรือขาวประชาสัมพันธ
ภายใน และเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบอยางทั่วถึง และ i12 ประเด็น 
บุคลากรในหนวยงานมีความเห็นวาหนวยงานไมเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ใชจายงบประมาณเทาที่ควร ควรประชาสัมพันธชองทางในการติดตอสอบถาม (o8) เพื่อให
บุคลากรไดแสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักทวง รวมถึงพัฒนาและประชาสัมพันธข้ันตอน
และชองทางการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหบุคลากรสามารถรองเรียนใน
กรณีที่มีการใชจายงบประมาณไมถูกตอง (o29, o30)  
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 
 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาบไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ดําเนินงานที่ดี และควรปรับปรุงพัฒนาตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวช้ีวัดที่ 8 
การปรับปรุงระบบการทํางาน ทั้งน้ีผูประเมินมีขอเสนอแนะใน e10 ประเด็น ชองทางใหผูมา
ติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน หนวยงานควรเผยแพรชองทางการ
รองเรียนเจาหนาที่ของหนวยงาน ผานชองทางออนไลน (o30) โดยจัดใหมีมาตรการคุมครอง
และปกปดขอมูลผูแจ ง เบาะแส นอกจากน้ี  ควร เผยแพรชองทางดังกล าวในจุดที่
บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงาย เชน บริเวณจดุใหบริการหรือจุดประชาสัมพันธของ
หนวยงาน เปนตน , e14 ประเด็น การเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก เขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน (o33) ผานการดําเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ 
อีกทั้ง หนวยงานควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอ - สอบถามขอมูล (o8) โดยมี
ลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น (o32) ของผูที่มาติดตอ
หรือรับบริการ 
 
 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาบควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบ

วัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน 

- o12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 
- o15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 
- o16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
- o20   รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- o26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- o27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 
- o30   ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 

- o35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 
- o37 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
- o38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
- o39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
- o40   รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป 

รอบ 6 เดือน 
- o41 รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป 

สําหรับทุกขอที่ไมไดคะแนน สวนใหญหนวยงานจะแสดงขอมูลไมถูกตองตาม
หลักเกณฑและไมครบองคประกอบ หนวยงานควรศึกษาหลักเกณฑและแสดงขอมูลใหถูกตอง
ครบองคประกอบตามคูมือ 
 

59. องคการ
บรหิารสวน
ตําบล     
เหลายาว 

หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่พอใช แมวาจะสอดคลอง
เปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ แตยังตองมีการยกระดับการดําเนินงาน โดยมีคะแนนอยูที่ 84.99 คะแนน 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลเหลายาว ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 1 
การปฏิบัติหนาที่ ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ
ตาม ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 



 
 
ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ i20 ประเด็น บุคลากร
ในหนวยงานบางรายมีการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชปฏิบัติงานอยางไมถูกตอง 
หนวยงานควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ ไวอยางชัดเจน
ในคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พรอมทั้ง ประชาสัมพันธคูมือ หรือแนวทางดังกลาวให
บุคลากรถือปฏิบัติอยางเครงครัด และกําชับใหผูบุคลากรภายในหนวยงานมีการขออนุญาตใน
การยืมทรัพยสินอยางถูกตอง สําหรับ ขอ i23 ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายยัง        
ไมทราบรายละเอียดที่ ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใชทรัพยสินของทางราชการอยางถูกตอง 
หนวยงานควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการตามประเภท
งานดานตาง ๆ ไวอยางชัดเจนในคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อางอิงจาก o13) พรอมทั้ง
เผยแพรคูมือโดยใชชองทางประชาสัมพันธอยางทั่วถึงและขอ i24 ประเด็น หนวยงานของทาน
ยังไมมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของทางราชการเทาที่ควร หนวยงานควร
กําหนดแนวทางในการกํากับ ดูแล และตรวจสอบการใชทรัพยสินของทางราชการ ควรระบุไว
ในคูมือการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรอื
การปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลเหลายาว ไดมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่  6 
คุณภาพการดําเนินงาน ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในตัวช้ีวัดที่มผีลการประเมินตํ่า โดยเฉพาะในขอ e6 และขอ 
e7 ประเด็น การเผยแพรขอมูลของหนวยงานใหเขาถึงงาย ไมซับซอน มีชองทางหลากหลาย
และการเผยแพรผลงานหรือขอมูลของหนวยงานใหสาธารณชนรับทราบ หนวยงานจะตองมี
การเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผานชองทางที่หลากหลายและอํานวยความ
สะดวกในการเขาใชงาน สําหรับ ขอ e10 ประเด็น ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริต
ของเจาหนาที่ในหนวยงาน หนวยงานควรเผยแพรชองทางการรองเรียนเจาหนาที่ของ
หนวยงาน ผานชองทางออนไลน โดยจัดใหมีมาตรการคุมครองและปกปดขอมูลผูแจงเบาะแส 
นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงาย 
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลเหลายาว ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ
ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ใน
ประเด็นดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปดเผยขอมูล 
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน  

- ขอ o11 และ o12  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  

- ขอ o24  
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส  

- ขอ o29  



ชื่อหนวยงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
หนวยงานตองเปดเผยขอมูลใหครบถวนทุกขอ รวมทั้งควรศึกษาหลักเกณฑและแสดง

ขอมูลใหถูกตองและครบองคประกอบตามที่กําหนด 
 

6.2.3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของจังหวัดลําพูน 

เปาหมายที่กําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติฯ จะมีความเขมขนเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง จากเดิม
ที่กําหนดเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไวที่รอยละ 65 มาในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 น้ี จะเพิ่มข้ึนเปนรอย
ละ 80 ของหนวยงานที่เขารวมการประเมินทั้งหมดตองมีผลการประเมิน 85 คะแนนข้ึนไป  

ยอนกลับไปเมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงมหาดไทยไดมีการระดมทรัพยากรในการพัฒนา ลงไปยัง
หนวยงานในพื้นที่ มีการใหความรู ใหคําปรึกษา และกํากับติดตามการเปดเผยขอมูลสาธารณะใหเปนไปตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑการประเมินที่กําหนดอยางใกลชิดทั่วถึง โดยเฉพาะหนวยงานที่มี Rating Score ในระดับ C ลงไป หรือ
กลาวอีกนัยหน่ึงคือ หนวยงานที่มีคะแนนตัวช้ีวัดที่ 10 ตํ่ากวา 50 คะแนน ซึ่งในจังหวัดลําพูน มีเปนจํานวน 7 แหง หรือ
คิดเปน 11.86 % ของหนวยงานที่เขารวมการประเมินทั้งหมด  

อยางไรก็ตาม การมุงเนนหนวยงานที่มีผลการประเมินระดับ C ลงไปเชนป 2564 คงไมเพียงพอที่จะทําใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได เน่ืองจากหนวยงานกลุม B ในจังหวัดลําพูน ซึ่งมีคาคะแนน
ระหวาง 75 – 84.99 จํานวน 9 แหง ในป 2565 หรือคิดเปน 15.26 % ของหนวยงานที่เขารวมการประเมินทั้งหมด 
ดังน้ัน หากไมสามารถสนับสนุนใหกลุม B ใหพัฒนาการดําเนินงานและการเปดเผยขอมูลสู มาตรฐานระดับ A ได ก็
คาดการณไดวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะไมสามารถบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติฯ 
ไดอยางแนนอน 

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 น้ี หนวยงานในกลุมที่ไดระดับ B กลาวไดวาเปนกลุมที่มีความพรอมในการ
พัฒนาสูงเน่ืองจากไดมีการเปดเผยขอมูลรายตัวช้ีวัดและขอคําถามที่กําหนดไวในหลักเกณฑการประเมินตามแบบ OIT 
แลว เพียงแตยังขาดความครบถวนและถูกตองในดานองคประกอบของขอมูล โดยมีคะแนนเฉลี่ยในตัวช้ีวัดที่ 9 การ
เปดเผยขอมูล อยูที่ 72.50 คะแนน และตัวช้ีวัดที่ 10 อยูที่ 68.06 คะแนน ดังน้ัน การกําหนดกลยุทธในการพัฒนา
หนวยงานจึงควรมุงเจาะกลุม B - C เปนหลัก ซึ่งมีจํานวนรวมกันกวา 20.34 % ของหนวยงานทั้งหมด และเปนกลุมที่
มีโอกาสจากรากฐานการดําเนินงานเดิมที่สามารถตอยอดพัฒนาคุณภาพของการเปดเผยขอมูลและบริการภาครัฐผาน
ทางระบบสารสนเทศใหอยูในมาตรฐานเดียวกันกับหนวยนงานระดับ A ไดโดยเร็ว  
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6.3 สรุปขอเสนอแนะเชิงกลยุทธเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ จังหวัดลําพูน 
     จากผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ประกอบกับผลการ
ถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจัดการและแนวปฏิบัติที่ดี ผลการประเมิน ITA ที่เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญในป 2565 
และผลการวิเคราะหปจจัยสําคัญที่สงผลตอคาคะแนน ITA ไดช้ีใหเห็นวา การกําหนดกลยุทธ ขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย และการรวมมือกนัดําเนินงานตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายเปนไปอยางตรงจุดและกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ข้ึนในหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยที่สามารถวัดความกาวหนาไดจากขอมูลเชิงประจักษ ดังน้ัน การกําหนดกลยุทธ
และขอเสนอแนะเชิงนโยบายในรายงานผลการประเมิน ITA 2565 ฉบับน้ี จึงมุงเนนที่การรักษาแนวปฏิบัติที่ดีไวใหคง
อยู และตอยอดขยายผลในสวนที่จะชวยใหการพัฒนาการเปดเผยขอมูลของภาครัฐมีพัฒนาการอยางกาวกระโดดมาก
ย่ิงข้ึน 
 ภายใตทรัพยากรในการสนับสนุนที่มีอยูอยางมีจํากัดทั้งในแงงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา และ
เงื่อนไขขอจํากัดจากปจจัยแวดลอมภายนอกที่กระทบตอการดําเนินงานของภาครัฐ การกําหนดกลยุทธและการเจาะ
กลุมเปาหมายเปนการเฉพาะเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองจากรากฐานการดําเนินงานเดิม (Continuous 
Improvement) จะชวยใหหนวยงานเกิดการพัฒนาอยางมีคุณภาพและย่ังยืนมากข้ึน และคาดวาภายใตกลยุทธและ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่ถูกวิเคราะหสังเคราะหข้ึนจากขอคนพบในรายงานฉบับน้ีจะชวยใหหนวยงานภาครัฐ
สามารถบรรลุผลในการพัฒนารวมกันไดภายใน 1 ป และคาดวาจะสามารถสะทอนไปยังคาเปาหมายของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบไดในทายที่สุด  

 ในการน้ี จึงมีขอเสนอแนะในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการยกระดับพัฒนาคุณธรรมในการดําเนินงาน
และการเปดเผยขอมูลของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยางเรงดวน ดังน้ี   

 1) ผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอ ควรสงเสริมสนับสนุนและใหคําแนะนําในดานกระบวนการบริหาร
จัดการภายในหนวยงานแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางใกลชิด จากผลการกํากับติดตามการดําเนินงานประกอบ
กับผลการศึกษาวิเคราะหหนวยงานที่มีผลการประเมินในระดับ B - C ซึ่งมีจํานวนเหลืออยูเพียง 12 แหงหรือคิดเปน 
20.34 % ของหนวยงานที่เขารวมการประเมิน แบงเปนองคการบริหารสวนตําบล 8 แหง และเทศบาลตําบล 4 แหง 
หนวยงานในกลุมน้ียังคงประสบปญหาและอุปสรรคในกระบวนการบริหารจัดการภายในหนวยงาน อาทิ การ
มอบหมายงาน การทบทวนผลการดําเนินงานและกําหนดแผนการดําเนินงาน การกําหนดผูรับผิดชอบรวมกันภายใน
องคกร การกําหนดตัวช้ีวัด และการกํากับติดตามโดยผูบริหารขององคกร ซึ่งรูปแบบของปญหาในการดําเนินงานไม
แตกตางไปจากเมื่อป 2564 ที่ผานมา  

ดังน้ัน การแกไขปญหาหนวยงานที่มีผลการประเมินในระดับ B - C จึงไมควรดําเนินการเฉพาะเพียงแคการ
สนับสนุนทักษะและองคความรู แตตองใหความสําคัญกับการสงเสริมสนับสนุน และใหคําแนะนําหรือความชวยเหลือ
ในดานกระบวนการบริหารจัดการภายในหนวยงานอยางใกลชิดเปนเบื้องตน ซึ่งในป 2565       ที่ผานมา ผลจากการ
ใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางใกลชิดจาก       ผูวาราชการจังหวัดและ
นายอําเภอ ไดสะทอนใหเห็นวาสามารถชวยสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและเกิดความเปลี่ยนแปลงไดอยางมีนัยสําคัญ 
จึงเสนอใหผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอ ควรสงเสริมสนับสนุนและใหคําแนะนําในดานกระบวนการบริหาร
จัดการภายในหนวยงานแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะในกลุมหนวยงานที่มีผลการประเมินในระดับ B - C 
ทั้งน้ีตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ระบุไวในกฎหมายจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท 

 

 2) หนวยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ตํ่ากวา 85 คะแนน ควรมุงเนนการยกระดับผลการประเมิน ITA 
ในตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล และตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต เน่ืองจากมีนัยสําคัญและสงผลตอคะแนน



เฉลี่ยของแตละหนวยงานเปนอยางย่ิง โดยคาคะแนนในตัวช้ีวัดที่ 9 และ 10 คิดเปนรอยละ 40 ของคาคะแนน ITA 
โดยมีขอเสนอแนะในการดําเนินการของหนวยงานในแตละระดับการประเมิน ดังน้ี 

ระดับ AA - A : หนวยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินระดับ A และ AA (85.00 - 100 คะแนน) ควรตอยอด
หรือรักษาระดับคุณภาพการดําเนินงานและการเปดเผยขอมูลภาครัฐใหมีความสม่ําเสมอและตอเน่ือง รวมถึงติดตาม
รายละเอียดการประเมิน ITA ในแตละป เพื่อรักษามาตรฐานของตนเอง 

ระดับ B : หนวยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินระดับ B (75.00 - 84.99 คะแนน) หนวยงานมีการดําเนินการ
เปดเผยขอมูลตอสาธารณะทางเว็บไซตของหนวยงานตามตัวช้ีวัดและขอคําถามการประเมินแลว    แตบางแหงยังขาด
ความครบถวนและถูกตองของขอมูลในบางขอตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑการประเมิน ดังน้ัน จึงควรใหความสําคัญ
กับรายละเอียดและองคประกอบของขอมูลการประเมิน รวมถึงนําขอมูลที่ไดเผยแพรไวในเว็บไซตของหนวยงานไปใช
สรางการรับรูในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก            เพื่อยกระดับผลการประเมินดวย 

ระดับ C : หนวยงานภาครัฐสวนใหญที่มีผลการประเมินระดับ C (65.00 - 74.99 คะแนน) จะมี       คา
คะแนนในตัวช้ีวัดที่ 9 สูงกวา 50 คะแนนข้ันไป แตจะไดคะแนนในตัวช้ีวัดที่ 10 ตํ่ากวา 50 คะแนน สาเหตุสวนใหญ
มาจากหนวยงานไมไดดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ดังน้ัน หนวยงานจึงควร
กําหนดใหการจัดทํามาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน และการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามมาตรการฯ เปนวาระเรงดวนของหนวยงานที่ตองดําเนินการภายในไตรมาส 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ง
จะชวยใหคาคะแนนในตัวช้ีวัดที่ 10 ซึ่งมีสัดสวนคะแนนรวมกันเกินกวาครึ่งหน่ึงของคาคะแนนตามแบบตรวจการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ (แบบ OIT) เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญขณะเดียวกันตองใหความสําคัญกับการปรับปรุงขอมูล
ตามตัวช้ีวัดที่ 9 ที่ไมไดเปดเผยหรือเปดเผยไมครบถวนตามหลักเกณฑการประเมินที่กําหนดดวย   
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