
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานปลัด   เทศบาลตำบลยี่งอ    โทรศัพท์ ๐๗๓-591-165        
ที ่ นธ 61๖๐๑/2563                                     วันที่  16  มีนาคม  ๒๕63 
เรื ่อง  ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการ

ประเมิน ITA ประจำปี 2563 

เรียน    นายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ  
  

เนื่องด้วย เทศบาลตำบลยี่งอ จะดำเนินการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ดำเนินงานเพื ่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA ประจำปี 2563 และนำผลการประเมิน ITA ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มาวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนหรือประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ ้น เพื่อจัดทำมาตรการภายในสำหรับ
เทศบาลตำบลยี่งอเพ่ือกำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลยี่งอ ให้ดี
ขึ้นและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ 

 

ดังนั้น สำนักงานเทศบาลตำบลยี่งอ จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลยี่งอ เข้าร่วม
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี ่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพื ่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA 
ประจำปี 2563 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยือรีงา เทศบาลตำบลยี่งอ  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
 

                   (นายขจรศักดิ์  จันทรโคบุตร) 
     หัวหน้าสำนักงานปลัด 
     

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลยี่งอ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       
                                                            (นายฐิตพัินธุ์  บุญเพ่ิม) 
                                                            ปลัดเทศบาลตำบลยี่งอ 
 

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ 
........................................................ ......................................................................................................................  
 
                                 

       (นายรังสฤษฎ์ ราชมุกดา) 
                                                           นายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ 
                                                            

 



ใบลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA 

ประจำปี 2563 
วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมยือรีงา เทศบาลตำบลย่ีงอ 
*****************************  

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายรังสฤษฎ์ ราชมุกดา นายกเทศมนตรี   
2 นายกอเร็ง เลาะมิง รองนายกเทศมนตรี   
3 นายมูฮัมหมัดสุกรี สะมาแอ รองนายกเทศมนตรี   
4 นายกูอัรชัด ราชมุกดา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   
5 นายเจตพงศ์ หาดเนิน เลขานุการนายกเทศมนตรี   
6 นายฐิติพันธุ์ บุญเพ่ิม ปลัดเทศบาล   
7 นางปาลีดา กาแลมา รองปลัดเทศบาล   
8 นางทัศนีย์ บานแย้ม ผู้อำนวยการกองคลัง   
9 นายรุสตาร์ การีมาแซ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ   

10 นายเอกรัตน์ สกุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองช่าง   
11 นางกูฟาตีมะฮ์ หวันฮุสเซนต์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา   
12 นายขจรศักดิ์ จันทรโคบุตร หัวหน้าสำนักปลัด   
13 นายอับดูลลาเต๊ะ มะนิ หัวหน้าฝ่ายปกครอง   
14 นางฟารีฮะห์ อิสสะมะแอ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
15 นางลำยอง ธรรมประณีต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   
16 นางดวงเดือน ซ้ายหนู นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ   
17 นางวิไลลักษณ์ ไทยสนิท เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ   
18 นางฉัตรนียา ทัศนลีลพร นักทรัพยากรบุคคล   
19 นางญาสุมินทร์ อาแว เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
20 นางฮัมเสาะ เจ๊ะซู พนักงานพิมพ์ดีด   
21 นายยูฮารี มะดีเยาะ พนักงานขับรถ   
22 นายมาหะมะตอรา ยูโซะ นักการภารโรง   
23 นางสาวสุไรดา สีดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
24 นางวิไลลักษณ์ ล่านุ้ย พนักงานจ้างทั่วไป   
25 นายมาหะมะซูกรีมฟรี หะมะ พนักงานจ้างทั่วไป   
26 นายมะรอสะดี อาแด พนักงานจ้างทั่วไป   
27 นางสุพินณี อาแว พนักงานจ้างทั่วไป   
28 นายเฟาซี เปาะแฉะ พนักงานจ้างทั่วไป   
29 นายอัสมาน อูมา พนักงานจ้างทั่วไป   
30 นางสาวสารีฮะห์ สะมะสะ พนักงานจ้างทั่วไป   



ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
31 นายมะกือตา มะดาอิง พนักงานจ้างทั่วไป   
32 นายจิตติ สามะ พนักงานจ้างทั่วไป   
33 นายดุลอาซิ สือน ิ พนักงานจ้างทั่วไป   
34 นายมะนอ มะรือสะ พนักงานจ้างทั่วไป   
35 นายอาหะมะ มะเระ พนักงานจ้างทั่วไป   
36 นายมูฮำหมัดฟาอีส ดอเลาะ พนักงานจ้างทั่วไป   
37 นายจิรายุ เจะเละ พนักงานจ้างทั่วไป   
38 นายอารีย์ เจ๊ะเละ พนักงานจ้างทั่วไป   
39 นางวรรณี ยูโซะ พนักงานจ้างทั่วไป   
40 นายนฤพนธ์ อาบะ พนักงานจ้างทั่วไป   
41 นางอุสณีย์ ลีวาอุดดีน พนักงานจ้างทั่วไป   
42 นางสาวนูรอัสหม๊ะ อารอมะ พนักงานจ้างทั่วไป   
43 นางสาวรอฮายู บูลายามา พนักงานจ้างทั่วไป   
44 นายมูฮำหมัดซอบรี ยูนุ พนักงานจ้างทั่วไป   
45 นางกูซูเวียะ ต่วนเพ็ง งานรักษาความสะอาดอาคาร   
46 นายรอสดี รีรา งานรักษาความปลอดภัย   
47 นายเสรี เยะมูเรง งานขับและดูแลรักษารถยนต์   
48 นายมูหะมะสุกรี สามะ งานรักษาความปลอดภัย   
49 นายนิอัสรี ดือราแม งานขับและดูแลรักษารถยนต์   
50 นายอะดัม สะมาแอ งานรักษาความปลอดภัย   
51 นายมาหะมะดือแนง อาแวยอรอ งานรักษาความปลอดภัย   
52 นางสาวซารีฮะห์ กูโน งานบันทึกข้อมูล   
53 นางสาวซูรีนา เจ๊ะนิ บันทึกข้อมูลทะเบียนราษฎร   
54 นายนิรอสะดี หะยีนิเลาะ งานขับและดูแลรักษารถยนต์   
55 นายกิตติ กูโน งานรักษาความปลอดภัย   
56 นายมะรีเป็ง แบเลาะ งานรักษาความปลอดภัย   
57 นายบือรี ยูโซ๊ะ งานขับและดูแลรักษารถยนต์   
58 นายมะตอเฮ ยะโกะ งานขับและดูแลรักษารถยนต์   
59 นายมะลี บินมะสาและ งานรักษาความสะอาด   
60 นายมาหะมะอาซิง ยูโซะลีเมาะ งานรักษาความสะอาด   
61 นายสีฮาบูดีน และเมาะ งานรักษาความสะอาด   
62 นายอับดุลเลาะ วิวัฒนาชัย ช่างไฟ   
63 นายฮาเรส มะดาเอ็ง คนสวน   
64 นางสาวซูเรียนี ปะดอวาลี งานบันทึกข้อมูล   
65 นายอุสมาน รีรา งานดูแลสนามกีฬา   
66 นายอาแว มะเด็ง งานดูแลรักษาความสะอาดศูนยก์ีฬาฯ   



ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
67 นางมะดือลี อาบะ งานรักษาความสะอาดอาคาร   
68 นางสาวฟาตอนะห์ สนิกอเด็ง งานบันทึกข้อมูล   
69 นายลุตฟี ปะดอ งานศิลป์   
70 นายมะรอนิง หาม ิ งานรักษาความสะอาด   
71 นายอารีย๊ะ สะมะแอ งานรักษาความสะอาด   
72 นางสาวกูนูรลีฮา ณ นคร งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์   
73 นางสาวการีหม๊ะ มะแซ งานพัสดุ   
74 นางสาวซารีฮะห์ แบนอ งานติดตามและประเมินผล   
75 นายอาซูฮา แซลีมา ช่างไฟ   
76 นายอาทิตย์ ตาเย๊ะ งานรักษาความสะอาด   
77 นายอับดุลฮาลีม ยาฮายอ งานรักษาความสะอาด   
78 นายแวฮาหมัด สาและ งานรักษาความสะอาด   
79 นายอับดุลอายิ มะสาและ งานรักษาความปลอดภัย   
80 นายนิสตาแม นิเงาะ ช่างเชื่อม   
81 นายฟียะ จูกูย ี งานรักษาความปลอดภัย   
82 นายอับดุลอาซิ เจ๊ะเต๊ะ ช่างปูน   
83 น.ส.สตีอาแวเซาะ  ดือเร๊ะ งานรักษาความสะอาด    
84 น.ส.สุดารัตน์  มะดาแฮ งานรักษาความสะอาด   
85 นายซูลฮาน ซำซูดิน                                                                                                          งานขับและดูแลรักษารถยนต์   
86 นายนูรดิน   สาและ งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม    
87 นายอับดุลซาฟี อาแว ผู้ช่วยนักสันทนาการ   
88 นายไพสรณ์ เยะมูเรง งานดูแลรักษาความสะอาดศูนยก์ีฬาฯ   
89 นายรอมือลี บือราเฮง งานรักษาความปลอดภัย   
90 นางสาวซาลิตา ดอเลาะ งานการเงินและบัญชี   
91 นางสาวฟาดีละห์ บือราเฮง งานบันทึกข้อมูล   

 
 

รับรองโดย................................................ 
วัน/เดือน/ปี................./.............../............. 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อม           
ก่อนการประเมิน ITA ประจำปี 2563 

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมยือรีงา เทศบาลตำบลย่ีงอ 
*****************************  

ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายรังสฤษฎ์ ราชมุกดา นายกเทศมนตรี รังสฤษฎ์ ราชมุกดา 
2 นายกอเร็ง เลาะมิง รองนายกเทศมนตรี กอเร็ง เลาะมิง 
3 นายมูฮัมหมัดสุกรี สะมาแอ รองนายกเทศมนตรี มูฮัมหมัดสุกรี สะมาแอ 
4 นายกูอัรชัด ราชมุกดา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี กูอัรชัด ราชมุกดา 
5 นายเจตพงศ์ หาดเนิน เลขานุการนายกเทศมนตรี เจตพงศ์ หาดเนิน 
6 นายฐิติพันธุ์ บุญเพ่ิม ปลัดเทศบาล ฐิติพันธุ์ บุญเพ่ิม 
7 นางปาลีดา กาแลมา รองปลัดเทศบาล ปาลีดา กาแลมา 
8 นางทัศนีย์ บานแย้ม ผู้อำนวยการกองคลัง ทัศนีย์ บานแย้ม 
9 นายรุสตาร์ การีมาแซ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รุสตาร์ การีมาแซ 

10 นายเอกรัตน์ สกุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เอกรัตน์ สกุลประดิษฐ์ 
11 นางกูฟาตีมะฮ์ หวันฮุสเซนต์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กูฟาตีมะฮ์ หวันฮุสเซนต์ 
12 นายขจรศักดิ์ จันทรโคบุตร หัวหน้าสำนักปลัด ขจรศักดิ์ จันทรโคบุตร 
13 นายอับดูลลาเต๊ะ มะนิ หัวหน้าฝ่ายปกครอง อับดูลลาเต๊ะ มะนิ 
14 นางฟารีฮะห์ อิสสะมะแอ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฟารีฮะห์ อิสสะมะแอ 
15 นางลำยอง ธรรมประณีต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ลำยอง ธรรมประณีต 
16 นางดวงเดือน สินละบุตร นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดวงเดือน สินละบุตร 
17 นางนูรัยฮัน  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ นูรัยฮัน ไทยสนิท 
18 นางฉัตรนียา ทัศนลีลพร นักทรัพยากรบุคคล ฉัตรนียา ทัศนลีลพร 
19 นางญาสุมินทร์ อาแว เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ญาสุมินทร์ อาแว 
20 นางฮัมเสาะ เจ๊ะซู พนักงานพิมพ์ดีด ฮัมเสาะ เจ๊ะซู 
21 นายยูฮารี มะดีเยาะ พนักงานขับรถ ยูฮารี มะดีเยาะ 
22 นายมาหะมะตอรา ยูโซะ นักการภารโรง มาหะมะตอรา ยูโซะ 
23 นางสาวสุไรดา สีดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน สุไรดา สีดี 
24 นางวิไลลักษณ์ ล่านุ้ย พนักงานจ้างทั่วไป วิไลลักษณ์ ล่านุ้ย 
25 นายมาหะมะซูกรีมฟรี หะมะ พนักงานจ้างทั่วไป มาหะมะซูกรีมฟรี หะมะ 
26 นายมะรอสะดี อาแด พนักงานจ้างทั่วไป มะรอสะดี อาแด 
27 นางสุพินณี อาแว พนักงานจ้างทั่วไป สุพินณี อาแว 
28 นายอัสมาน อูมา พนักงานจ้างทั่วไป อัสมาน อูมา 
29 นางสาวสารีฮะห์ สะมะสะ พนักงานจ้างทั่วไป สารีฮะห์ สะมะสะ 

 



ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
30 นายมะกือตา มะดาอิง พนักงานจ้างทั่วไป มะกือตา มะดาอิง 
31 นายจิตติ สามะ พนักงานจ้างทั่วไป จิตติ สามะ 
32 นายดุลอาซิ สือน ิ พนักงานจ้างทั่วไป ดุลอาซิ สือนิ 
33 นายมะนอ มะรือสะ พนักงานจ้างทั่วไป มะนอ มะรือสะ 
34 นายอาหะมะ มะเระ พนักงานจ้างทั่วไป อาหะมะ มะเระ 
35 นายมูฮำหมัดฟาอีส ดอเลาะ พนักงานจ้างทั่วไป มูฮำหมัดฟาอีส ดอเลาะ 
36 นายจิรายุ เจะเละ พนักงานจ้างทั่วไป จิรายุ เจะเละ 
37 นายอารีย์ เจ๊ะเละ พนักงานจ้างทั่วไป อารีย์ เจ๊ะเละ 
38 นางวรรณี ยูโซะ พนักงานจ้างทั่วไป วรรณี ยูโซะ 
39 นายนฤพนธ์ อาบะ พนักงานจ้างทั่วไป นฤพนธ์ อาบะ 
40 นางอุสณีย์ ลีวาอุดดีน พนักงานจ้างทั่วไป อุสณีย์ ลีวาอุดดีน 
41 นางสาวนูรอัสหม๊ะ อารอมะ พนักงานจ้างทั่วไป นางสาวนูรอัสหม๊ะ อารอมะ 
42 นางสาวรอฮายู บูลายามา พนักงานจ้างทั่วไป รอฮายู บูลายามา 
43 นายมูฮำหมัดซอบรี ยูนุ พนักงานจ้างทั่วไป มูฮำหมัดซอบรี ยูนุ 
44 นางกูซูเวียะ ต่วนเพ็ง งานรักษาความสะอาดอาคาร กูซูเวียะ ต่วนเพ็ง 
45 นายรอสดี รีรา งานรักษาความปลอดภัย รอสดี รีรา 
46 นายเสรี เยะมูเรง งานขับและดูแลรักษารถยนต์ เสรี เยะมูเรง 
47 นายมูหะมะสุกรี สามะ งานรักษาความปลอดภัย มูหะมะสุกรี สามะ 
48 นายนิอัสรี ดือราแม งานขับและดูแลรักษารถยนต์ นิอัสรี ดือราแม 
49 นายอะดัม สะมาแอ งานรักษาความปลอดภัย อะดัม สะมาแอ 
50 นายมาหะมะดือแนง อาแวยอรอ งานรักษาความปลอดภัย มาหะมะดือแนง อาแวยอรอ 
51 นางสาวซารีฮะห์ กูโน งานบันทึกข้อมูล ซารีฮะห์ กูโน 
52 นางสาวซูรีนา เจ๊ะนิ บันทึกข้อมูลทะเบียนราษฎร ซูรีนา เจ๊ะนิ 
53 นายนิรอสะดี หะยีนิเลาะ งานขับและดูแลรักษารถยนต์ นิรอสะด ีหะยีนิเลาะ 
54 นายกิตติ กูโน งานรักษาความปลอดภัย กิตต ิกูโน 
55 นายมะรีเป็ง แบเลาะ งานรักษาความปลอดภัย มะรีเป็ง แบเลาะ 
56 นายบือรี ยูโซ๊ะ งานขับและดูแลรักษารถยนต์ บือรี ยูโซ๊ะ 
57 นายมะตอเฮ ยะโกะ งานขับและดูแลรักษารถยนต์ มะตอเฮ ยะโกะ 
58 นายมะลี บินมะสาและ งานรักษาความสะอาด มะลี บินมะสาและ 
59 นายมาหะมะอาซิง ยูโซะลีเมาะ งานรักษาความสะอาด มาหะมะอาซิง ยูโซะลีเมาะ 
60 นายสีฮาบูดีน และเมาะ งานรักษาความสะอาด สีฮาบูดีน และเมาะ 
61 นายอับดุลเลาะ วิวัฒนาชัย ช่างไฟ อับดุลเลาะ วัฒนาชัย 
62 นายฮาเรส มะดาเอ็ง คนสวน ฮาเรส มะดาเอ็ง 
63 นางสาวซูเรียนี ปะดอวาลี งานบันทึกข้อมูล ซูเรียนี ปะดอวาลี 
64 นายอุสมาน รีรา งานดูแลสนามกีฬา อุสมาน รีรา 
65 นายอาแว มะเด็ง งานดูแลรักษาความสะอาดศูนยก์ีฬาฯ อาแว มะเด็ง 



ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
66 นางมะดือลี อาบะ งานรักษาความสะอาดอาคาร มะดือลี อาบะ 
67 นางสาวฟาตอนะห์ สนิกอเด็ง งานบันทึกข้อมูล ฟาตอนะห์ สนิกอเด็ง 
68 นายลุตฟี ปะดอ งานศิลป์ ลุตฟี ปะดอ 
69 นายมะรอนิง หาม ิ งานรักษาความสะอาด มะรอนิง หามิ 
70 นายอารีย๊ะ สะมะแอ งานรักษาความสะอาด อารีย๊ะ สะมะแอ 
71 นางสาวกูนูรลีฮา ณ นคร งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ กูนูรลีฮา ณ นคร 
72 นางสาวการีหม๊ะ มะแซ งานพัสดุ การีหม๊ะ มะแซ 
73 นางสาวซารีฮะห์ แบนอ งานติดตามและประเมินผล ซารีฮะห์ แบนอ 
74 นายอาซูฮา แซลีมา ช่างไฟ อาซูฮา แซลีมา 
75 นายอาทิตย์ ตาเย๊ะ งานรักษาความสะอาด อาทิตย์ ตาเย๊ะ 
76 นายอับดุลฮาลีม ยาฮายอ งานรักษาความสะอาด อับดุลฮาลีม ยาฮายอ 
77 นายแวฮาหมัด สาและ งานรักษาความสะอาด แวฮาหมัด สาและ 
78 นายอับดุลอายิ มะสาและ งานรักษาความปลอดภัย อับดุลอายิ มะสาและ 
79 นายนิสตาแม นิเงาะ ช่างเชื่อม นิสตาแม นิเงาะ 
80 นายฟียะ จูกูย ี งานรักษาความปลอดภัย ฟียะ จูกูยี 
81 นายอับดุลอาซิ เจ๊ะเต๊ะ ช่างปูน อับดุลอาซิ เจ๊ะเต๊ะ 
82 น.ส.สตีอาแวเซาะ  ดือเร๊ะ งานรักษาความสะอาด  สตีอาแวเซาะ  ดือเร๊ะ 
83 น.ส.สุดารัตน์  มะดาแฮ งานรักษาความสะอาด สุดารัตน์  มะดาแฮ 
84 นายซูลฮาน ซำซูดิน                                                                                                          งานขับและดูแลรักษารถยนต์ ซูลฮาน ซำซูดิน                                                                                                          
85 นายนูรดิน   สาและ งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  นูรดิน   สาและ 
86 นายอับดุลซาฟี อาแว ผู้ช่วยนักสันทนาการ อับดุลซาฟี อาแว 
87 นายไพสรณ์ เยะมูเรง งานดูแลรักษาความสะอาดศูนยก์ีฬาฯ ไพสรณ์ เยะมูเรง 
88 นายรอมือลี บือราเฮง งานรักษาความปลอดภัย รอมือลี บือราเฮง 
89 นางสาวซาลิตา ดอเลาะ งานการเงินและบัญชี ซาลิตา ดอเลาะ 
90 นางสาวฟาดีละห์ บือราเฮง งานบันทึกข้อมูล ฟาดีละห์ บือราเฮง 

 

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายรังสฤษฎ์ ราชมุกดา ตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. จะได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ซึ ่งมีหน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมิน จำนวน 8 ,302 หน่วยงาน 
แบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5325 หน่วยงาน โดยมีกลุ่ม
การประเมินจำแนกออกเป็น 10 กลุ่ม โดยที่จังหวัดนราธิวาส อยู่ในกลุ่ม    
ที่ 9 ประกอบด้วยจังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัด
พัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล รวม 7 จังหวัด รวม
ทั้งสิ้น 631 หน่วยงาน ในส่วนของรายละเอียดขอมอบหมายให้ทางนิติกร 
ผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป 



ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม 
    ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อทราบ 
    3.1 ชี้แจงปฏิทินและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 

การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
นายรังสฤษฎ์ ราชมุกดา ขอให้นิติกรได้ชี้แจงเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
นายอับดูลลาเต๊ะ มะนิ ในเดือนเมษายนเริ่มต้นลงทะเบียนใช้งานและนำเข้าข้อมูล เดือนพฤษภาคม

และเดือนมิถุนายน เก็บข้อมูล IIT EIT และทำแบบ OIT เดือนกรกฎาคม 
คณะที่ปรึกษาตรวจให้คะแนนและข้อเสนอแนะ เดือนสิงหาคม สำนักงาน
ป.ป.ช.สังเคราะห์และประมวลผลการประเมิน และเดือนกันยายน ประกาศ
ผลคะแนน ITA ประจำปี 2563 ครับ 

 3.2 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นายรังสฤษฎ์ราชมุกดา ขอให้นิติกรได้ชี้แจงเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบครับ 
นายอับดูลลาเต๊ะ มะนิ ระเบียบวิธีการประเมิน ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลในการประเมิน ประกอบ

ไปด้วย 3 แหล่ง ดังนี้ 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของ
หน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/
พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้างที่ทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมา
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง 
บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการ
หรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563 
เป็นต้นมา 3) เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ใน
การสื ่อสารต่อสาธารณะ เครื ่องมือในการประเมิน ประกอบด้วย 3 
เครื่องมือ ดังนี้ 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal 
Integrity and Transparency Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู ้ตอบ
เลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัด
การใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 2) แบบ
วัดการรับรู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู ้ตอบเลือกตัวเลือก  
คำตอบตามการรับรู้ของตนเอง ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการ
ดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบ
การทำงาน 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบ
เลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่
แหล่งที ่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ ่มเติมประกอบ      
คำตอบ  ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ 



การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และ
ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  การ
ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื ่อป้องกันการ
ทุจริต) กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ จำนวนร้อยละ 10 ของจำนวน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 2) ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำจำนวนร้อยละ 10 
ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30   
3) เว็บไซต์ของหน่วยงาน เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานทุก
หน่วยงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับแต่ละเครื่องมือการประเมิน จะ
ดำเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment System: ITAS) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ 
IIT เก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการ ดังนี้ นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน โดยให้หน่วยงานระบุจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในลงใน
ระบบ ITAS ที่ทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 
ปี นับถึงวันที่นำเข้าข้อมูลลงในระบบ ITAS (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็น
ผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลในระบบ ITAS) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT โดยให้หน่วยงานนำ URL หรือ QR code 
ช่องทางการเข ้าตอบแบบสำรวจ IIT ของหน่วยงาน ไปเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงานจากนั้น ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในจะเข้ามาตอบแบบสำรวจ IIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ 
QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบ EIT ดังนี้ นำเข้าข้อมูลผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยให้
หน่วยงานระบุจำนวนประมาณการจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และ
กรอกรายชื ่อตัวอย่างผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานตาม
แบบฟอร์มและตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. หรือคณะที่ปรึกษาแนะนำ (ผู้ดูแล
ระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและ
อนุมัติข้อมูล) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT ดำเนินการ 3 วิธีการ ดังนี้      
(1) ให้หน่วยงานนำ URL หรือ QR code ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับ
หน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะเข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ด้วย
ตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS 
โดยตรง (2) คณะที่ปรึกษาการประเมินจะวิเคราะห์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที ่สำคัญของหน่วยงานเพื ่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที ่มี
คุณภาพสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน อาจเก็บข้อมูลจากรายชื่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามที่หน่วยงานจัดส่งข้อมูลในระบบ ITAS หรือ 
อาจขอรับข้อมูลเพิ่มเติม หรืออาจขอเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามที่



หน่วยงาน (3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถเข้ามาตอบแบบสำรวจ 
EIT ของหน่วยงานได้ โดยการค้นหาช่องทางการเข้าตอบจากระบบ ITAS  
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ OIT ดำเนินการโดยหน่วยงานตอบลงในระบบ 
ITAS โดยการตอบคำถามมี/ไม่มี พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่ง
ที่อยู่ของข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ (ผู้ดูแลระบบ
ของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติ
ข้อมูล) จากนั้นคณะที่ปรึกษาการประเมินจะตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล
ตามแบบ OIT โดยตรวจสอบจากคำตอบและ URL ของหน่วยงาน และ
พิจารณาให้คะแนนโดยอ้างอิงตามความครบถ้วนขององค์ประกอบตาม
หลักเกณฑ์ท ี ่กำหนดในแต่ละประเด ็นการประเมิน  หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลมีขั ้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้ แบบ IIT     
ร้อยละ 30 แบบ EIT ร้อยละ 30 แบบ OIT ร้อยละ 40 คะแนนและระดับ
ผลการประเมิน ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนน
เต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating Score)    โดยจำแนก
ออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ คะแนน 95.00 - 100 ระดับ AA คะแนน 85.00 
- 94.99 ระดับ A คะแนน 75.00 - 84.99 ระดับ B คะแนน 65.00 - 
74.99 ระดับ C คะแนน 55.00 - 64.99 ระดับ D คะแนน 50.00 - 
54.99 ระดับ E และคะแนน 0 - 49.99 ระดับ F   แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561  - 
2565) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการ
ประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
และแผนงานบูรณาการต ่อต ้านการทุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบก็ ได้       
กำหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน 
ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 1 - ตัวชี้วัดที่ 5 ประกอบด้วยตัวชี้วัด
ที่ 1 การปฏิบัติหนา้ที ่ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้           i1 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู ้มาติดต่อตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กำหนด i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ผู ้มาติดต่อทั ่ว ๆ ไป กับผู ้มาติดต่อที ่รู ้จักเป็นการส่วนตัว     
อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน       
มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร  มุ่งผลสำเร็จ
ของงาน ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบหาก
ความผิดพลาดเกิดจากตนเอง i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก
รับสิ ่งดังต่อไปนี ้ จากผู ้มาติดต่อเพื ่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื ่น ๆ ที ่อาจ       



คำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น  i5 
นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาท
ที ่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่ง
ดังต่อไปนี้ หรือไม่ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น  i6 บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที ่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่  เงิน 
ทรัพย์สิน  ประโยชน์อื ่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความ
สะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วย
ข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด i8 หน่วยงานของท่าน ใช้
จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด คุ้มค่า ไม่
บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด i10 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด i11 
หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับ
พัสด ุในล ักษณะดังต ่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด โปร ่งใส ตรวจสอบได้             
เอื้อประโยชน์ให้ผู ้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง i12 หน่วยงานของท่าน     
เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน ตัวชี้วัด    
ที ่ 3 การใช้อำนาจประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 6 ข้อ ดังนี้  i13        
ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือก   
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็น
ธรรม มากน้อยเพียงใด i16 ท่านเคยถูกผู ้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา
สั ่งการให้ทำในสิ ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย
เพียงใด i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีล ักษณะ
ดังต่อไปนี ้ มากน้อยเพียงใด ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ มีการซื ้อขาย
ตำแหน่ง เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ i19 บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ
นำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด i20 ขั้นตอนการขออนุญาต
เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ
สะดวกมากน้อยเพียงใด i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้



ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องมาก
น้อยเพียงใด i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มาก
น้อยเพียงใด i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด i24 หน่วยงานของท่าน มี
การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้
มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใดตัวชี้วัด
ที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 
i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้าน
การทุจริต มากน้อยเพียงใด i26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ 
ดังต่อไปนี ้ หรือไม่ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับ
การแก้ไข มากน้อยเพียงใด i28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด เผ้าระวังการทุจริต 
ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต i29 หน่วยงานของ
ท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมาก
น้อยเพียงใด i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที ่จะเกิดขึ ้นใน
หน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี ้ อย่างไร 
สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการ
ร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา มั่นใจว่าจะ
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 - ตัวชี้วัดที่ 8 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภาพการดำเนินงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ดังนี้ e1 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด เป็นไป
ตามระยะเวลาที ่กำหนด e2 เจ ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที ่ท ่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านกับผู้มาติดต่อคนอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกันมาก
น้อยเพียงใด e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ   
การดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูลมากน้อยเพียงใด e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้เพื่อแลกกับ
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือให้บริการ หรือไม่ เงิน ทรัพย์สิน  
ประโยชน์อื ่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความ
บันเทิง เป็นต้น e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักมากน้อยเพียงใด ตัวชี้วัดที่ 7 



ประสิทธิภาพการสื่อสารประเด็นสำรวจ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 
ข้อ ดังนี้ e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที ่ท่านติดต่อมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย 
e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย เพียงใด e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ      
มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี ่ยวกับการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม่ e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม
เมือ่มีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ดังนี้ e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมาก
น้อยเพียงใด e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด e13 หน่วยงานที่
ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร ็วมากขึ ้น หร ือไม่  e14 หน่วยงานที ่ท ่านติดต่อ           
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดี
ขึ ้น มากน้อยเพียงใด e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ      
ดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ ้นมากน้อยเพียงใด        
แบบตรวจการเป ิดเผยข ้อม ูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 -
ตัวชี้วัดที่ 10 ประกอบด้วย  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 
5 ตัวช ี ้ว ัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้  ตัวชี ้ว ัดย่อยที ่ 9.1 ข้อมูลพื ้นฐาน          
o1 โครงสร้าง แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
หน่วยงาน ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น 
สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น o2 ข้อมูลผู้บริหาร  แสดงรายนาม
ของผู้บริหารของหน่วยงานประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่อง
ทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการบริหารของหน่วยงาน o3 อำนาจหน้าที่ แสดงข้อมูลหน้าที่และ
อำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ
มากกว่า 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
เป้าหมาย ตัวชี ้ว ัด เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม        
ปี พ.ศ. 2563 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ ที่อยู่หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที ่อยู ่ไปรษณีย์อ ิเล ็กทรอนิกส์        
แผนที่ตั้งหน่วยงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ  
ดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน o7 ข่าวประชาสัมพันธ์แสดง



ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน เป็นข้อมูลข่าวสารที ่เก ิดขึ ้นในปี พ.ศ. 2563        
o8 Q&A แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็น
การสื ่อสารได้สองทาง เช ่น Web broad, กล่องข้อความถาม - ตอบ      
เป็นต้น สามารถเชื ่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน ่วยงาน o9 Social Network แสดงเคร ือข ่ายส ังคมออนไลน ์ของ
หน่วยงาน เช่น Facebook,Twitter, Instagram เป็นต้น สามารถเชื่อมโยง
ไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 
การบริหารงาน o10 แผนดำเนินงานประจำปี แสดงแผนการดำเนินภารกิจ
ของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ
หรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น เป็นแผน
ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 o11 รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนดำเนินงานประจำปี มีเนื ้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2563 o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีแสดงผลการ
ดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ    
ดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น 
เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนด
วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น o14 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานมีข้อมูล
รายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด 
กำหนดวิธ ีการขั ้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น        
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ
ของหน ่วยงานเป ็นข ้อม ูลการให ้บร ิการท ี ่ เก ิดข ึ ้นในป ี พ.ศ.2563             
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการแสดงผลสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  
เป ็นรายงานผลของป ี  พ.ศ.2562 o17  E–Service แสดงช ่องทาง            
ที ่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที ่ภารกิจของ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู ้ขอรับ
บริการสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก



ของหน่วยงาน o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแสดงแผนการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 
เดือน แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2563 

o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้
จ ่ายงบประมาณ เช ่น ผลการใช ้จ ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 
2562 o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแสดงแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้อง
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน   
มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และ
วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น จำแนกข้อมูลเป็น
รายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อ
จัดจ้าง) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 o24 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานมีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้ าง 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  แสดงนโยบายการบร ิหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรมเป็นนโยบายของผู้บริหาร
สูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของ
หน่วยงาน เป็นนโยบายที ่ย ังใช้บ ังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563      
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แสดงการ    
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผน
กำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 



การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพการพัฒนาคุณภาพ
ชีว ิต การบรรจุและแต่งตั ้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัต ิงาน         
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น    
เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563     
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแสดงหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ หลักเกณฑ์การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การ
พัฒนาบุคลากร  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัต ิงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เป็นหลักเกณฑ์ที่ยัง
ใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 o28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น เป็นรายงานผลของปีที ่ผ่านมา พ.ศ. 2562     
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด
ของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 
ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น o30 ช่องทางแจ้งเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถแจ้งเรื ่องร้องเรียนเกี ่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์สามารถเข้าถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน o31 ข้อมูล
เชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี แสดงข้อมูล
สถิต ิเร ื ่องร ้องเร ียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที ่ของ
หน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง 
เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มี
เรื ่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื ่องร้องเรียน)  เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563      
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นแสดงช่องทางที ่บุคคลภายนอก
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน o33 การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วมแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 



หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 
ข้อมูล) ดังนี้  o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารแสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือ
คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ของหน่วยงาน o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารแสดงการดำเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน  เป็นการ
ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความ     สำคัญกับการ
ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส เป็นการ
ดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 o36 การประเมินความเสี ่ยงการทุจริต
ประจำปี แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน ้าที่ท ี ่อาจก่อให ้เก ิดการทุจร ิตหร ือก่อให ้เก ิดการขัดกันระหว ่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  มีข้อมูล
รายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของ
ความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี ่ยง 
เป็นต้น เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 o37 การดำเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการทุจริตแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานเป็น
กิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 
2563 o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแสดงการดำเนินการหรือ
กิจกรรมที ่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที ่ของ
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัต ิงานอย่างซื ่อส ัตย ์ส ุจริต        
อย่างชัดเจนเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 o39 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการ
ทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานมีข้อมูล
รายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณช่วงเวลา        
ดำเนินการ เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 
2563 o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปีรอบ 6 เดือนแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า
การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที ่ใช้
ดำเนินงาน เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2563 
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีแสดงผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  มีข้อมูลรายละเอียด
สรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 



เป็นต้น ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562 o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีพ.ศ. 
2562 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น   
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู ่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น        
มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียด
ต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น และ o43 การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแสดงผลการดำเนินการ
ตามมาตรการเพื ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน       
มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเป็นการ      
ดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผ่านระบบ ITAS 
นั้น สามารถจำแนกการใช้งานระบบได้ ดังนี้ 
1) การลงทะเบียนใช้งาน 
2) การนำเข้าข้อมูลในการประเมิน 
3) แบบสำรวจ IIT 
4) แบบสำรวจ EIT 
5) แบบสำรวจ OIT 
6) การติดตามสถานะ 
7) การรายงานผลการประเมิน 

นายรังสฤษฎ์ ราชมุกดา  ขอขอบคุณนิติกรที่ได้อธิบายให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าใจอย่างละเอียด หากท่านใด 
สงสัยในประเด็นไหนสามารถสอบถามได้เลยครับ 
3.3 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 

นายรังสฤษฎ์ ราชมุกดา  ขอมอบหมายให้ทางนิติกรผู้รับผิดชอบได้แจ้งให้ทางที่ประชุมได้รับทราบ 
นายอับดูลลาเต๊ะ มะนิ  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน 

ภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลยี ่งอ คะแนนภาพรวม
หน่วยงานได้คะแนน 93.08 คะแนน ระดับผลการประเมิน A คะแนน
สูงสุดรายตัวชี้วัด มีดังนี้ อันดับที่ 1 ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้ 100 
คะแนน อันดับที่ 2 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน 98.85 อันดับที่ 3 
ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนน 96.74 อันดับที่ 4 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหา
การทุจริต ได้คะแนน 95.59 อันดับที ่ 5 ตัวชี ้ว ัดการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ได้คะแนน 94.95 อันดับที่ 6 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 



94.92 อันดับที่ 7 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนน 93.51 อันดับที่ 
8 ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนน 89.22 อันดับที่ 9 ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน 82.30 และอันดับที่ 10 ตัวชี้วัดการ
ปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนน 81.61 โดยมีรายละเอียดผลการประเมิน 
ดังนี้ ข้อ i1 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อโปร่งใส
ตามข้ันตอน ได้คะแนน 97.94 โปร่งใสตามระยะเวลาที่กำหนด ได้คะแนน 
97.94 ข้อ i2 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู ้มาติดต่อ
ทั่วๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน ได้คะแนน 97.23 
ข้อ i3 บุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุ่งผลสำเร็จของ
งาน ได้คะแนน 98.63 ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว ได้
คะแนน 97.25 พร้อมรับผิด หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง ได้คะแนน 
97.94 ข้อ i4 บุคลากรในหน่วยงานมีการเรียกรับจากผู้มาติดต่อเพื่อแลก
กับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือมีบริการ เงิน ได้คะแนน 100 
ทรัพย์สิน ได้คะแนน 100 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น  
การลดราคา การรับความบันเทิง ได้คะแนน 100 ข้อ i5 ในช่วยเทศกาล
หรือวาระสำคัญต่างๆ ตามขนมธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงาน
มีการรับสิ่งที่นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา เงิน ได้คะแนน 100 
ทรัพย์สิน ได้คะแนน 100 และประโยชน์อื ่นๆ ได้คะแนน 100 ข้อ i6 
บุคลากรในหน่วยงานมีการให้สิ่งของแก่บุคลากรภายนอกหรือภาคเอกชน 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต เงิน ได้
คะแนน 100 ทรัพย์สิน ได้คะแนน 100 ประโยชน์อื่นๆ ได้คะแนน 100 
ข้อ i7 รู้เกี ่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ได้
คะแนน 87.54 ข้อ i8 หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงประเด็น
ความคุ้มค่า ได้คะแนน 95.88 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณ
ที ่ต ั ้งไว ้ ได้คะแนน 96.56 ข้อ i9 หน่วยงานใช้จ ่ายงบประมาณเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง ได้คะแนน 92.40 ข้อ i10 บุคลากร
ในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ได้คะแนน 97.94 ข้อ i 11 หน่วยงานมีการจัดซื้อ
จัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ โปร่งใสตรวจสอบได้ ได้
คะแนน 95.88 เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ได้คะแนน 
92.35 ข้อ i12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณสอบถาม ได้คะแนน 93.79 ทักท้วง ได้คะแนน 93.79 
และร้องเรียน ได้คะแนน 91.02 ข้อ i13 ผู้บังคบับัญชาของท่านมอบหมาย
งานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม ได้คะแนน 94.50 ข้อ i14 ท่านได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน ได้คะแนน 96.56 
ข้อ i15 ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม ได้คะแนน 95.17 ข้อ i16 
ผู้บังคับบัญชา  มีการสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา ได้



คะแนน 96.54 ข้อ i17 ผู้บังคับบัญชามีการสั่งให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือ
มีความเสี่ยงต่อการทุจริต ได้คะแนน 97.92 ข้อ i18 การบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงานถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ได้คะแนน 100 มีการซื้อขาย
ตำแหน่ง ได้คะแนน 100 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ได้คะแนน 
99.31 ข้อ i19 บุคลากรในหน่วยงานมีการเอาทรัพย์สินของราชการไป
เป็นของส่วนตัวหรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ได้คะแนน 96.54 ข้อ i20 
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ได้คะแนน 91.02 ข้อ i21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ในการปฏิบัติงานบุคลากรในหน่วยงานมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง ได้
คะแนน 95.71 ข้อ i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนมีการนำทรัพยส์ิน
ของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงาน ได้คะแนน 
97.94 ข้อ i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง ได้คะแนน 93.13 ข้อ i24 หน่วยงานมีการกำกับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง ได้คะแนน 95.88 ข้อ i25 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต ได้
คะแนน 97.25 ข้อ i26 หน่วยงานมีการดำเนินการทบทวนนโยบายหรือ
มาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ได้คะแนน 
95.83 จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน ได้คะแนน 95.83 ข้อ i27 ปัญหาการทุจิตในหน่วยงานได้รับ
การแก้ไข ได้คะแนน 94.50 ข้อ i28 หน่วยงานมีการดำเนินการต่อการ
ทุจริตในหน่วยงาน เฝ้าระวังการทุจริต ได้คะแนน  95.88 ตรวจสอบการ
ทุจริต ได้คะแนน 95.19 ลงโทษทางวินัย ได้คะแนน 95.19 ข้อ i29 
หน่วยงานมีการนำผลการตรวจสอบชองฝ่ายตรวจสอบทั ้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
ได้คะแนน 95.88 ข้อ i30 หากพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน
หน่วยงานสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก ได้คะแนน 
94.50 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ ได้คะแนน 95.19 มั่นใจว่าจะมี
การดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ได้คะแนน 95.19 มั่นใจว่าจะปลอดภัย
และไม่มีผลกระทบต่อตนเอง ได้คะแนน 93.79 ข้อ E1 เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ติดต่อปฏิบัติ/ให้บริการแก่ท่านโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่
กำหนด ได้คะแนน 86.53 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที ่กำหนด ได้
คะแนน 85.84 ข้อ E2 เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที่ติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่านกับผู้มาติดต่ออื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน ได้คะแนน 87.21 
ข้อ E3 เจ ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที ่ท ่านติดต่อให้ข ้อมูลเกี ่ยวกับการ
ดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
ได้คะแนน 85.84 ข้อ E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เคยถูกเจ้าหน้าที่ที่
ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งของเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 



อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ เงิน ได้คะแนน 100 ทรัพย์สิน ได้คะแนน 
100 และประโยชน์อื่นๆ ได้คะแนน 100 ข้อ E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ   
มีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
ได้คะแนน 86.86 ข้อ E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน ได้คะแนน 87.56 มีช่องทางหลากหลาย ได้คะแนน 
84.03 ข้อ E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน ได้คะแนน 83.70 ข้อ E8 หน่วยงาน
ที ่ท ่านติดต่อมีช ่องทางรับฟังคำติชมหรื อความคิดเห็นเกี ่ยวกับการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ได้คะแนน 81.25 ข้อ E9 หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อมีการชี ้แจงและตอบคำถามเมื ่อมีข ้อกังวลสงสัยเกี ่ยวกับการ
ดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน ได้คะแนน 84.73 ข้อ E10 หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
ได้คะแนน 76.04 ข้อ E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น ได้คะแนน 84.76 
ข้อ E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงวิธีการและขั ้นตอนการ
ดำเนินงาน/ให้บริการดีขึ้น ได้คะแนน 83.05 ข้อ E13 หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ได้คะแนน 82.29 ข้อ E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดี
ขึ้น ได้คะแนน 79.48 ข้อ E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ได้คะแนน 78.46 
ตัวชี ้ว ัดย่อยที ่ 9.1 ข้อมูลพื ้นฐาน ข้อ o1 โครงสร้าง ได้คะแนน 100      
ข้อ o2 ข้อมูลผู้บริหาร ได้คะแนน 100 ข้อ o3 อำนาจหน้าที่ ได้คะแนน 
100 ข้อ o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ได้คะแนน 100 
ข้อ o5 ข้อมูลการติดต่อ ได้คะแนน 100 ข้อ o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้
คะแนน 100 ข้อ o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ได้คะแนน 100 ข้อ o8 Q&A ได้
คะแนน 100 ข้อ o9 Social Network ได ้คะแนน 0 ข้อ o10 แผน
ดำเนินงานประจำปี ได้คะแนน 100 ข้อ o11 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ได้คะแนน 100 ข้อ o12 รายงาน
ผลการดำเนินงานประจำปี ได้คะแนน 100 ข้อ o13 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ได้คะแนน  100 ข้อ o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
ได้คะแนน 100 ข้อ o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ได้คะแนน 100    
ข้อ o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ได้คะแนน 
100 ข้อ  o17 E-Service ได้คะแนน 100 ข้อ o18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี ได้คะแนน 0 ข้อ o19 รายงานการกำกับติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ได้คะแนน 100 ข้อ o20 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 100 ข้อ o21 แผนการจัดซื้อ



จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ได้คะแนน 100 ข้อ o22 ประกาศต่างๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ได้คะแนน 100 ข้อ o23 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ได้คะแนน 100      
ข้อ o24 รายงานผลการจัดซื ้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ได้
คะแนน 100 ข้อ o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้คะแนน 
100 ข้อ o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้
คะแนน 100 ข้อ o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้คะแนน 100 ข้อ o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี ได้คะแนน 100 ข้อ o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื ่อง
ร้องเรียนการทุจริต ได้คะแนน 100 ข้อ o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต ได้คะแนน 100 ข้อ o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจำปี ได้คะแนน  100 ข้อ o32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ได้คะแนน 
100 ข้อ o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ได้คะแนน 100       
ข้อ o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ได้คะแนน 100 ข้อ o35 การมีส่วน
ร่วมของผู้บริหาร ได้คะแนน 100 ข้อ o36 การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจำปี ได้คะแนน 100 ข้อ o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต ได้คะแนน 100 ข้อ o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ได้คะแนน 100 ข้อ o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ได้
คะแนน 100 ข้อ o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ได้คะแนน 100 ข้อ o41 รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ได้คะแนน 100 ข้อ o42 มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ได้คะแนน 100 ข้อ o43 มาตรการให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ได้คะแนน 100 ข้อ o44 มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้คะแนน 100 ข้อ o45 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต ได้คะแนน 100 ข้อ o46 มาตรการป้องกันการรับ
สินบน ได้คะแนน 100 ข้อ o47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ได้คะแนน 100 และข้อ 
o48 มาตรการตรวจสอบการใช ้ด ุลยพิน ิจ ได้คะแนน 100  สำหรับ
ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ เทศบาลตำบลยี่งอมีคะแนน IIT อยู่ในระดับยอด
เยี่ยม (Excellence) ชี้ให้เห็นว่าเทศบาลตำบลยี่งอ ให้ความสำคัญกับการ
ดำเนินงานโดยยึดหลักมาตรฐาน โปร่งใสเป็นที่ตั้งตลอดจนมุ่งให้เกิดความ
เท่าเทียมในการให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังไม่
พบว่าเทศบาลตำบลยี่งอ พฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อการรับสินผลในอนาคต นอกจากนี้
เทศบาลตำบลยี ่งอ ไม่มีปัญหาเกี ่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือ
ประโยชน์ของพวกพ้องส่วนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ
ขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหารในองค์การเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การกำกับดูแล และเฝ้าระวังการทุจริตโดยไม่ใช้อำนาจแทรกแซงการ



ดำเนินงาน ซึ่งทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานศรัทธา และเชื่อมั่นในวิธีการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงหลักการบริหารจัดการที ่ดีที ่หน่วยงานและผู ้บริหาร
องค์กรยึดถือ นอกจากนี้ยังไม่พบปัญหาการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้
อย่างไม่ถูกต้องจึงทำให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานมีความเข้มแข็งที่ได้แรง
สน ับสน ุนจากความเช ื ่อม ั ่นจากภายในหน่วยงานและสามารถเป็น 
“ต้นแบบ” ในการดำเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่นๆ ได้ 
ในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ในระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือ
ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึด
หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยมีการให้ข้อมูลที่
ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่
เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน 
ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่
ควรมีการพัฒนาสำหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควรดำเนินการ
อย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบอย่างชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางที่หลากหลาย นอกจากนี้ควรพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน 
การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีและขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น 
เมื่อพิจารณา OIT หน่วยงานมีคะแนนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) 
โดยมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ทำให้โดยภาพรวมแล้ว 
หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดำเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่
ส่วนราชการอ่ืนๆ ได ้ครับ 

นายรังสฤษฎ์ ราชมุกดา  ขอขอบคุณนิติกร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
หลังจากที่ทุกคนได้รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ขอให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้นำผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562 มาวิเคราะห์แนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เช่น มีประเด็นไหนที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน หรือที ่ต้องพัฒนาให้ดีขึ ้น แล้วจัดทำ
มาตรการภายในของเทศบาลตำบลยี ่งอ เพื ่อกำหนดแนวปฏิบัติในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลยี ่งอให้ดีขึ ้น และ
สามารถติดตามการดำเนินงานตามมาตรการภายในในการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของเทศบาลตำบลยี่งอ(นำมาตรการที่กำหนดไปสู ่การ
ปฏิบัต)ิ จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก
การดำเนินงานให้ทราบต่อไป 



มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ไม่มี 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.  
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