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ตามท่ี ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจ าปี พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
และเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เทศบาลต าบลศรีวิชัย จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 
–2564) ของเทศบาลต าบลศรีวิชัย เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน า ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตอย่างแท้จริง นั้น 

เมื่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศแล้ว เทศบาต าบลศรีวิชัย ในฐานะหน่วยงานผู้รับการประเมิน      
จึงควรมีการน าผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น     
สอดรับกับผลการประเมินต่อไป 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  

 
ความเป็นมาของการประเมิน 
  กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอ
การบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐและ
ดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันเพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวก
หลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Base)          
เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
ภาพลักษณ์ที่ดีข้ึนในอนาคต อันจะน าไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใสน ามาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
 
ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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"ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ( ITA)  ของเทศบาลต าบลศรีวิชัย มีคะแนนรวม
80.43 คะแนน อยู่ในระดับ B  ซึ่งจากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมี
ผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565  พบว่าผลคะแนนการประเมินหน่วยงานมีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างซ่ือสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน 

2. ด้าน EIT  ซึ่งเป็นแบบการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ   พบว่า ผลคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อย
ละ 85) มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป จึงเสนอแนะให้
หน่วยงานด าเนินการดังนี้  

1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ 
อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลั กของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง  

3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือ
ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก  

3. ด้าน OIT ซ่ึงเป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการ
ทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม ผลคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) มีจึงเสนอแนะให้หน่วยงาน
ด าเนินการดังนี้  

1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูล
ด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่าน
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ระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ายทุก
ช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  

2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญต้องมีการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
และมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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การน าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1. ด้าน IIT พบว่า  พบว่า ผลคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป)  ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน  แต่หน่วยงานได้ตรวจสอบผลคะแนนแล้ว พบว่าคะแนนหัวข้อเกี่ยวกับการรับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน มี
คะแนนน้อยที่สุด คือ 64.13 คะแนน  และยังพบว่าคะแนนหัวข้อขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีคะแนนเพียง 70.42 
คะแนน   

ถึงแม้ว่าการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีข้อแนะน าให้หน่วยงานต้องจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการ
ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจนแล้ว แต่ผลการประเมินฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก็ยังมี
คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 85 ดังนั้น หน่วยงานเทศบาลจึงต้องมีการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบมากขึ้น นอกจากนี้ต้องประกาศและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานให้
บุคคลภายในทราบมากขึ้นเช่นกัน 

ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

1.จัดประชุมและท า
ประกาศข้อมูลเกีย่วกับ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีให้
บุคลากรภายในทราบ 
2. การประชุมชี้แจงและ
ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติ
ในการขอยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้ใน
การปฏิบัติงานให้บุคคล

1. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลเกีย่วกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีให้บุคลากรภายในรับทราบ  
2. แจ้งเวียนคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
3. การประชุมชี้แจงเพ่ิมเติม และประชาสัมพันธ์ข้อ
ปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ในการปฏิบัติงานให้บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบมากขึ้น 
3. ส่งหนังสือถึงผู้น าชุมชนให้ประชาสัมพันธ์ให้
รับทราบโดยทั่วกัน 

1. มาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และ
การให้หรือรับสินบน 
2. มาตรการป้องกันละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือ
ประชาชน 
3. ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

1.ส านักปลัด 
2.กองคลัง 
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ภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบมากขึ้น 
 

4. เผยแพร่ ประกาศเกีย่วกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ ผ่านเว็บไซต์หลักหน่วยงาน 
5. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน 

 
2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85)  เพ่ือเป็นการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป จึงเสนอแนะให้หน่วยงาน
ด าเนินการดังนี้  

1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลั กของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  

3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่ างเป็น
ระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริกา รได้
โดยสะดวก 
ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน ประสิทธิภาพการสื่อสาร  มีข้อเสนอแนะให้ หน่วยงานต้องจัดท าการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น Website, Instagram, Facebook  
ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  
 

ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

1. คุณภาพการ
ด าเนินงาน 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

เทศบาลฯ มี เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ เพ่ือเป็น
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่าง ๆ เช่น 

1. มาตรการในการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

1.ส านักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
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ระบบและขั้นตอนการ
ให้บริการงานด้านต่าง ๆ 
อย่างทั่วถึง และส่งเสริม
ให้มีการฝึกอบรมพัฒนา
เพ่ิมพูนทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
2. ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล และมีการ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกันอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง 
การปรับปรุงระบบการ
ท างาน สร้าง
กระบวนการ
ปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากร
เพ่ือร่วมกันทบทวน
ปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ และส่งเสริมให้

คู่มือประชาชน ขั้นตอนในการติดต่อบริการกับ
เทศบาลในงานด้านต่างๆ และมีการอัพเดทข้อมูล
การด าเนินงาน กิจกรรมของเทศบาลเป็นประจ า 
ตลอดจนเทศบาลมีแผนพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลที่ประกาศใช้แผนเพ่ือใช้เป็นกรอบนโยบาย
ในการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่พนักงานอยู่แล้ว 

ทั้งนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาล
ฯ จะไดด้ าเนินการ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบ
และข้ันตอนการให้บริการงานด้านต่าง ๆ อย่าง
ทั่วถึงมากยิ่งข้ึน และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
พัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ  โดย  
        1 เผยแพร่ชื่อเว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ และ
เชิญชวนประชาชนให้เข้าชม เว็บไซต์, เข้าร่วมเป็น
สมาชิกของกลุ่มเฟชบุ๊ก, ไลน์ ของเทศบาลผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  สถานี
วิทยุในต าบล เป็นต้น 
        2. ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน และมี
การเพ่ิมช่องทางปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันได้หลายช่องทางที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
มากยิ่งขึ้น เช่น มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนผ่านเว็ปไซต์ เฟชบุ๊ก, ไลน์   
        3. จะอัพเดทข้อมูลด้านต่าง ๆ เผยแพร่ผ่าน 
เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ ให้ครอบคลุมในทุก ๆ 
ขั้นตอนของการให้บริการงานด้านต่าง ๆ และ
ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
สูงสุดต่อไป 

2. มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 
3. ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 
4. แผนพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาล 

4.กองการศึกษาฯ 
5.กองสวัสดิการ
สังคม 
6.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือให้ค าแนะน า
ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการ
ได้โดยสะดวก 

 
3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85)  มีจึงเสนอแนะให้หน่วยงานด าเนินการดังนี้  

1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้อง
เผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ายทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  

2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

1.การเปิดเผยข้อมูล 
เน้นการเผยแพร่ข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยข้อมูลด้าน

1. เทศบาลฯ ได้ปรับปรุงเว็ปไซต์ให้ทันสมัยเพ่ิม
มากกว่าปี 2562 ที่ผ่านมา มีการเปิดเผยข้อมูลที่
ครบถ้วนมากขึ้น มีข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป 
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ และ

1. มาตรการในการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2. ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 
 

1.ส านักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษาฯ 
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การบริหารงานทั่วไป 
งบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
มีช่องทางการ
ปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป และ
การให้บริการผ่านระบบ 
e-service โดยต้อง
เผยแพร่ในหัวข้อหรือ
ต าแหน่งที่สามารถ
เข้าถึงและสืบค้นข้อมูล
ได้โดยง่ายทุกช่วงเวลา 
ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึง
ผ่าน URL บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน
โดยตรง 

การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปหรือช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน  และการให้บริการผ่าน
ระบบ e-service  ที่สามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์
ไดแ้ละครอบคลุมได้หลายเรื่อง 

แต่เทศบาลฯ จะด าเนินการแก้ไขและ
ปรับปรุงข้อบกพร่องของหน่วยงานให้ดีขึ้น เพ่ือให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานของ
เทศบาลให้มากท่ีสุด และเพ่ือการให้บริการทีดี่ที่สุด 

5.กองสวัสดิการ
สังคม 
6.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 
จากการประเมิน (ต่อ) 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

2.การป้องกันการทุจริต 
จัดประชุมเตรียมความ
พร้อมเข้ารับการ
ประเมิน ITA ก่อนจะ
ศึกษาและวิเคราะห์ผล
การประเมินของปีที่ผ่าน
มาเพ่ือก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงและ
พัฒนา แล้วจัดท าแนว
ทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให้
มีการก ากบัติดตามการ
น าไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม มีการพัฒนา
ทักษะ ความรู้
ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์
ในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

 2. ในปีที่ผ่านมา เทศบาลฯ ได้มอบหมายให้ว่าที่
ร้อยตรีกมล  อินแฝง ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
อ านวยการ เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้รับผิดชอบได้
สรุปรายงานผลให้ทราบให้รับทราบแล้ว  และได้
มอบหมายให้ด าเนินการประชุมเตรียมความพร้อม
ของแต่ละกองในหน่วยงานก่อนเข้ารับการประเมิน 
ITA ประจ าปี 2564  และให้มีการก ากบัติดตาม
การน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

พร้อมทั้งได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานธุรการ 
สังกัด กองคลัง เป็นผู้ช่วยในการอัพเดทข้อมูล และ
เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุง
ระบบให้ทันสมัย และสามารถติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บไซต์ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
        

1.. การประชุมชี้แจง และ
ท าข้อตกลงระหว่างผู้บริหาร 
และผู้อ านวยการกอง ใน
เรื่องการประเมิน ITA โดย
น าข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 
จากการประเมินปีที่ผ่านมา 
ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ร่ ว ม
วางแผนด าเนินการให้ดีข้ึน 
2. พัฒนาทั กษะ ความรู้
ความสามารถของบุคลากร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

1.ส านักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษาฯ 
5.กองสวัสดิการ
สังคม 
6.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 

  

 


