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ในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (การประเมิน ITA)  

เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  ความเป็นมา  ITA เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานภาครัฐที่รับการประเมินจะได้รับทราบผลการประเ มินเพ่ือให้เกิดความตระหนัก
และน าไปสู่การ พัฒนาตนเอง เพื่อให้การด า เนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสลดการ
ทุจริตและประพฤต ิมิชอบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุดและได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการ  ด าเนินงานภาครัฐของประเทศไทยมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  ในปีงบประมาณ        
พ.ศ.2562   ส านักงาน ป.ป.ช ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้  
 1. การปฏิบัติหน้าที่  
 2. การใช้งบประมาณ  
 3. การใช้อ านาจ 
 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6. คุณภาพการด าเนินงาน 
  7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
 8. การปรับปรุงระบบการท างาน  
 9. การเปิดเผยข้อมูล  
 10. การป้องกันการทุจริต  
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA มี 3 เครื่องมือ ได้แก่  
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มี  ต่อหน่วยงาน
ตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ตัวชี้วัดก ารใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ า นาจ ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการและตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  2. แบบวัดการ รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารแ ละ ตัวชี้วัด
การปรับปรุงระบบการท างาน  
 3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ  หน่วยงานเพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดการป้องกัน การทุจริต 



เกณฑ์ระดับการประเมิน มี7 ระดับ ดังนี้  
 
 ผลคะแนน 95 – 100 คะแนน ระดับ AA  
 ผลคะแนน 85 – 94 คะแนน ระดับ A  
 ผลคะแนน 75 – 84 คะแนน ระดับ B  
 ผลคะแนน 65 – 74 คะแนน ระดับ C  
 ผลคะแนน 55 – 64 คะแนน ระดับ D ผล 
 คะแนน 50 – 54 คะแนน ระดับ E  
 ผลคะแนน 0 – 49 คะแนน ระดับ F  
 
 โดยหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเ มินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของ  
หน่วยงานภาครัฐ ต้องมีผลคะแนนการประเมิน 85 คะแนนขึ้นไปผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ          
พ.ศ.2562 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)ของเทศบาลต าบลเทพาลัย 
ประจ าปี พ.ศ.2562  มีคะแนนรวม 64.36 อยู่ในระดับ D มีรายละเอียดดังนี ้

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.10 

2 การใช้อ านาจ 94.80 

3 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 94.49 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 93.96 

5 การใช้งบประมาณ 90.33 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 83.56 

7 การปรับปรุงการท างาน 82.27 

8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 76.12 

9 การเปิดเผยข้อมูล 59.62 

10 การป้องกันการทุจริต 0.00 

 

 

 



ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิผลการประเมนิ เทศบาลต าบลเทพาลยั 

 1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้งบประมาณ มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 90.33             
ซึ่งหน่วยงานต้องจัดท าแผนการใช้จ่าย และใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์    และไม่เอ้ือ
พวกพ้อง ไม่เบิกจ่ายเท็จ ไม่จัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และต้องไม่จัดท าโครงการเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือพวกพ้องในการมาจัดซื้ อจัดจ้าง ทั้งนี้หน่วยงานควรมีการตรวจสอบภายใน
อย่างจริงจัง และสามารถให้บุคลากรในองค์กรสามารถร้องเรียนได้  

 2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 76.12       
ซึ่งหน่วยงานต้องจัดท าการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง  เช่น Website ,instagram , Facebook 
ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  

 3. ด้าน OITพบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การป้องกันการทุจริต มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 0 ซึ่งในด้าน
การป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปี         
ให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุ จริต เช่น 
เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" 

ข้อบกพร่องและประเด็นที่ควรพัฒนาเพื่อยกระดับผลคะแนนตามเกณฑ์ระดับการประเมิน 
 
ตัวช้ีวัดที ่1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลเทพาลัย ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรใน 
หน่วยงาน ประเด็นการประเมินที่ i1 –i6 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.10 
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อ
ทั่วไปหรือผู้มาติดต่อทีรู่้จักกันเป็นส่วนตัว 
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น  มุ่งผลส าเร็จของงาน  ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระ
ส่วนตัว และมีความรับผิดชอบต่อในหน้าที่  หากเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของตนเองต้องพร้อม
รับผิดชอบ 
 
ตัวช้ีวัดที ่2 การใช้งบประมาณ 
ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลเทพาลัย ตามตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ของหน่วยงาน 
ประเด็นการประเมินที่ i6 – i12 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.33 
- การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงานและการเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับรู้
อย่างทั่วถึง 
- การใช้จ่ายงบประ มาณของหน่วยงานต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่า  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่ใช้จ่ายเพื่อ
ประโยชน์แก่ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องของเจ้าหน้าที่คนใดในหน่วยงาน 
- การเบิกจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ต้องไม่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ 



- การจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดหาพัสดุและก ารตรวจรับพัสดุ  ต้องมีลักษณะโปร่งใส  ตรวจสอบได้ไม่เป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
- การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโดยการสอบถาม  
ทักท้วง หรือร้องเรียนได้อย่างสะดวก 
 
ตัวช้ีวัดที ่3 การใช้อ านาจ 
ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลเทพาลัย ตามตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ของบุคลากรในหน่วยงาน  
ประเด็นการประเมินที่ i12 – i18 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.80 
- ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมตามต าแหน่งหน้าที่ 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องเป็นไปตามระดับคุณภาพของผลงาน 
- การคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  การให้ทุนการศึกษา  อย่างโปร่งใส            
และเป็นธรรม 
- ผู้บังคับบัญชาจักต้องไม่สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทาธุระส่วนตัว 
- การบริหารงานบุคคลต้องไม่มีการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ ปราศจากการซื้อขายต าแหน่ง 
หรือเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
 
ตัวช้ีวัดที ่4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ผลการประเมิน  ITA ของเทศบาลต าบลเทพาลัย  ตามตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ของบุคลากรใน
หน่วยงาน ประเด็นการประเมินที่ i19 –i24 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.96 
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่น าเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
- ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการที่ชัดเจน          
และสะดวก 
- กรณีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและบุคคลภายนอก  มีการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ต้องมีการขออนุญาต
เพ่ือยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง 
- ต้องมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้  การก ากับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและน าไปปฏิบัต ิ
 
ตัวช้ีวัดที ่5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ผลการประเมิน  ITA ของเทศบาลต าบลเทพาลัย  ตามตัวชี้วัดการการแก้ปัญหาการทุจริต  ของบุคลากรใน
หน่วยงาน ประเด็นการประเมินที่ i25 – i30 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.49 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญปัญหาการทุจริตในหน่วยงานต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม 
- น าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน 
- เพ่ิมช่องทางการร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเมื่อพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน  
และสามารถติดตามผล การด า เนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  อย่างตรงไปตรงมา  และไม่มีผลกระทบ          
ต่อผู้ร้องเรียน 
 
 
 



ตัวช้ีวัดที ่6 คุณภาพการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลเทพาลัย ตามตัวชี้วัดคุณภาพการด า เนินงาน ของบุคลากรในหน่วยงาน  
ต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประเด็นการประเมินที่ e1 – e5 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.56 
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องบริการผู้มาติดต่อตามขั้นตอนที่ก าหนด และรวดเร็วภายในระยะเวลาก าหนด 
- เจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด า เนินการ การให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างตรงไปตรงมา    
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
- หน่วยงานต้องมีการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
 
ตัวช้ีวัดที ่7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ผลการประเมิน  ITA ของเทศบาลต าบลเทพาลัย  ตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  ในประเด็นเก่ียวข้องกับ
การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน  ต่อต่อสาธารณชน  ประเด็นการประเมินที่  e6 – e10 ได้คะแนนเฉลี่ย    
ร้อยละ 76.12 
- การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ  และผลการด า เนินงานของหน่วยงานต้องเข้าถึงง่าย  มีหลากหลายช่องทาง         
และข้อมูลต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
- มีช่องทางในการรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การให้บริการ 
- มีการชี้แจงและตอบค าถามเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
- มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
 
ตัวช้ีวัดที ่8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลเทพาลัย ตามตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบท างาน ในประเด็นเก่ียวข้องกับ
การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน กระบวนการท างาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยี เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็ว ประเด็นการประเมินที่ 11– e15 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.27 
-  การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
-  การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อให้ดีขึ้น 
-  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
-  เปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่อ เข้ามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน การให้บริการให้ดีขึ้น 
-  ปรับปรุงการด าเนินงาน การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
 
ตัวช้ีวัดที ่9 การเปิดเผยข้อมูล 
ผลการประเมิน  ITA ของเทศบาลต าบลเทพาลัย  ตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  ในประเด็นเก่ียวข้องกับการ
เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ต่อต่อสาธารณชน  ประเด็นการประเมินที่  o1 –o33 ได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 59.62 
 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
- ช่องทางที่ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอ า นาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (E-Service) 
- ไม่แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น มอบหมายผู้รับผิดชอบน าข้อมูลลงในระบบ
เว็บไซต์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 



 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
-  ไม่แสดงความก้าวหน้าในการด า เนินงานตามแผนประจาปี  รอบ 6 เดือน มอบหมายผู้รับผิดชอบนาข้อมูล       
ลงในระบบเว็บไซต ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
-  ไม่แสดงผลการด า เนินตามแผนด า เนินการประจาปี  มอบหมายผู้รับผิดชอบน า ข้อมูลลงในระบบเว็บไซต์  
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
-  ไม่แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน มอบหมายผู้รับผิดชอบนาข้อมูลลงในระบบเว็บไซต์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
-  ไม่แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ  หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับ
บริการ มอบหมายผู้รับผิดชอบนาข้อมูลลงในระบบเว็บไซต์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
-  ก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน  ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเพื่ อนาไปสู่การ
ปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
-  ก าหนดให้มีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัดในทุกภารกิจ 
-  ไม่แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน  มอบหมาย ผู้รับผิดชอบน า ข้อมูลลงในระบบ
เว็บไซต์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
- ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่รับรู้อย่างท่ัวถึงใน 
ทุกระดับ 
- ก าหนดมาตรการ  วางระบบในการด า เนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะการ
ตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน 
- ควรมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณท่ีผ่านมา เพ่ือนาผลการวิเคราะห์มาใช้ในการป รับปรุง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ดาเนินการอยู่เพื่อทาให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ           
และเกิดความคุ้มค่า 
 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
-  ไม่แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ที่เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุด  หรือผู้บริหารที่ได้รับ
มอบหมายหรือนโยบายที่ก า หนดในนามของหน่วยงาน  มอบหมายผู้รับผิดชอบน า ข้อมูลลงในระบบเว็บไซต์
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
-  ไม่แสดงการด า เนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ที่เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือ
ผู้บริหา รที่ได้รับมอบหมายหรือนโยบายที่ ก าหนดในนามของหน่วยงาน  มอบหมายผู้รับผิดชอบน า ข้อมูล         
ลงในระบบเว็บไซต ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
-  ไม่แสดงหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  มอบหมายผู้รับผิดชอบนาข้อมูลลงในระบบเว็บไซต์เผยแพร่    
ต่อสาธารณชน 
-  ไม่แสดงผลการบริหารทรัพยากรบุคคล  ที่เป็นผลตามนโยบายของผู้ บริหารสูงสุด  หรือผู้บริหารที่ได้รับ
มอบหมายหรือนโยบายที่ก าหนดในนามของหน่วยงานผลวิเคราะห์การบริหารงานบุคล มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
นาข้อมูลลงในระบบเว็บไซต์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 



 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
-  ไม่แสดงคู่มือหรือแนวทางการด า เนินงานต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ       
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบน าข้อมูลลงในระบบเว็บไซต์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
-  ไม่แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้ าที่ของหน่วยงานมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลลงในระบบเว็บไซต์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
-  ไม่แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์  มอบหมายผู้รับผิดชอบน า ข้อมูลลงในระบบเว็บไซต์  เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
-  ไม่แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการ ด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบน าข้อมูลลงในระบบเว็บไซต์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
ตัวช้ีวัดที ่10 การป้องกันการทุจริต 
ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลเทพาลัย ตามตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ของหน่วยงาน  
ประเด็นการประเมินที่ o34 – o48 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 0 
 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
-  ไม่แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรื อค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบน า
ข้อมูลลงในระบบเว็บไซต์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
-  ไม่แสดงการด า เนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่ว นร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน  
มอบหมายผู้รับผิดชอบนาข้อมูลลงในระบบเว็บไซต์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
-  ไม่แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด า เนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  มอบหมายผู้รับผิดชอบน า ข้อมูลลง
ในระบบเว็บไซต ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
-  ไม่แสดงการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงผลการประเมินความเสี่ยงในกรณีท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
มอบหมายผู้รับผิดชอบนาข้อมูลลงในระบบเว็บไซต์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
-  ไม่แสดงการด า เนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน       
มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต  อย่างชัดเจน  มอบหมายผู้รับผิดชอบน า ข้อมูลลงใน
ระบบเว็บไซต ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
-  ไม่แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบน าข้อมูลลงในระบบเว็บไซต์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
-  ไม่แสดงความก้าวหน้าในการด า เนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต  มอบหมายผู้รับผิดชอบ    
น าข้อมูลลงในระบบเว็บไซต์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
-  ไม่แสดงรายงานผลการด า เนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  มอบหมายผู้รับผิดชอบน า ข้อมูล     
ลงในระบบเว็บไซต ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

*********************************** 


