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องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
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องค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
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หน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความ โปร่งใส เพ่ือเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันปัญหาการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่     
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน เพ่ือนำข้อมูลผลการประเมินไปใช้ใน การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิง บวกและความน่าเชื่อถือ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ในการเป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาลในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม                
โดยการนำผลการการประเมิน ITA ของปีที่ผ่านมามาวิเคราะห์ข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแล้วนำมา
กำหนดเป็น “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565” 
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บทสรุปมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ทำหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยในการดำเนินงานที่ผ่านมานั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่                 
ทุกระดับ มุ่งเน้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นแบบอย่างด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ได้นำผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนิ น งานของหน่ วยงานรัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี งบประมาณ                
พ.ศ.2564 มาวิเคราะห์จุดอ่อนของการดำเนินงาน มาจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในใน
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยไร่ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม                 
จำนวน 3 มาตรการ ดังนี้ 

(1) มาตรการปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการ
ให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดให้ดีขึ้น และให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(2) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารกับประชาชน ในการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น  และการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย                  
ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 

(3) มาตรการส่งเสริมการทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักและเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็น 
เครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจ
สุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและ ปัญหา
การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
นำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความ
สะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับ
มาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงานการป้องกันการ
ทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ แต่ยังเป็นการประเมิน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำ
แนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบในระบบราชการไทยต่อไป  

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นับปีที่ 9 ของการดำเนินการที่ผ่านมา และ
เป็นปีที่ 4 ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ โดยการพัฒนาร่วมกันกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับสำนักงาน 
ป.ป.ช. ได้ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ซึ่งนำมาใช้เป็น
ศูนย์กลางในการดำเนินการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประเมิน ITA ในรูปแบบ ปัจจุบันได้ส่งผลให้
หน่วยงานภาครัฐได้เกิดความตระหนักในการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มี คุณธรรมและให้
ความสำคัญกับความโปร่งใสขององค์กรของรัฐเป็นอย่างมากและครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐไปทั่วประเทศ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมานั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐ
ในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแฟลตฟอร์ม
อีเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากข้ึน ที่สำคัญคือส่งผลให้ หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสาร
อย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อ สาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิด
การตรวจสอบอีกด้วย  

ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการทำงานร่วมกันของ 
หน่วยงานร่วมกำกับติดตามทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 8,300 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการประเมิน ซึ่งครอบคลุม
หน่วยงานภาครัฐทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองค์กรอิสระ กล่าวได้ว่าเป็นการประเมินด้านธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงาน    
ที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังคำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและ หลากหลายมิติ 
การกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพ่ือให้ผลการประเมินสามารถ
สะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้ 



-3- 
   
ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อน
และแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็น
ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่    
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ    
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ    
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ    
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต   
ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้
และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่   

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน    
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร    
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน   
ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์ 
หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้ เชี่ยวชาญและคนกลาง (third party)                    
เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก ำหนด แบ่งออกเป็น 2 
ตัวชี้วัด ได้แก่   

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล     
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน    
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน    
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ    
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส   

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต    
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดระดับผลการประเมิน ITA แบ่งออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับ 
95.00 - 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 - 54.99 E 
      0 – 49.99 F 
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สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ 

หน่วยงานภาครัฐ ว่าภายในปี พ.ศ. 2565 หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) 

2. ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โดยภาพรวมได้ คะแนนเท่ากับ 95.46 คะแนน ระดับผลการประเมิน: AA (ผ่าน)  
 

ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก 
อันดับ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 100 คะแนน 
อันดับ 2 การใช้งบประมาณ 100 คะแนน 
อันดับ 3 การใช้อำนาจ       100 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า 95 คะแนน (3 ตัวชี้วัด) 
- อันดับ 8 คุณภาพการดำเนินงาน 94.95 คะแนน 
- อันดับ 9 การป้องกันการทุจรติ 93.75 คะแนน 
- อันดับ 10 การเปิดเผยข้อมูล 89.64 คะแนน 
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กราฟใยแมงมุมแสดงผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.ปี 2564 
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ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามเครื่องมือการประเมิน 

 

ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรูข้องเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน) คะแนน    
ที่ได ้

I1 บุคลากรในหน่วยงานปฏบิัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาตดิต่อ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 99.54 
I2 บุคลากรในหน่วยงานปฏบิัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาตดิต่อทั่วๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเปน็การส่วนตัวเทา่เทียมกัน 99.08 
I3 บุคลากรในหน่วยงานมีพฤตกิรรมในการปฏิบัติงานมุ่งความสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกบงานมากกว่าธุระ 
ส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

99.08 

I4 บคุลากรในหน่วยงานไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนๆ จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัตงิานการ
อนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 

100.00 

I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคญัต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการรับเงิน ทรัพย์สนิ 
ประโยชน์อ่ืนๆ 

100.00 

I6 บุคลากรในหน่วยงานมีการให้ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนๆ แกบุคคลภายนอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
คาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 

100.00 

I7 ท่านรู้จักเก่ียวกับแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 81.67 
I8 หน่วยงานของทา่นใชจ่้ายงบประมาณโดยคำนงึถึงความคุ้มค่า ไม่บดิเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณทีต้ั่งไว ้ 100 
I9 หน่วยงานของท่านใช้จา่ยงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่ 97.22 
I10 บุคลากรในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ มากน้อยเพียงใด 100 
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึง่ 

98.61 

I12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมสี่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 93.58 
I13 ผู้บังคับบัญชาของทา่นมอบหมายงานแก่ทา่นอยา่งเป็นธรรม 100 
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดบัคุณภาพของผลงาน 97.25 
I15 ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทันการศึกษา อย่างเปน็ธรรม 97.25 
I16 ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผูบ้ังคบับัญชา 100 
I17 ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้ท่านทำในส่ิงทีไ่ม่ถกูต้องหรอืมีความเส่ียงต่อการทุจริต 100 
I18 การบริหารงานบุคคลไม่ได้รบัการแทรกแซงจากผู้อำนาจ ไมม่ีการซื้อขายตำแหน่ง ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่ม 
พวกพอง 

100 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของทา่นมีการเอาทรัพย์สนิของราชการไปเปน็ของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 100 
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวก 85.31 
I21 กรณีมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏบิัติงาน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 93.58 
I22 บุคลากรภายนอกมีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยขออนุญาตอย่างถูกต้อง 100 
I23 ท่านรู้แนวปฏิบตัิของหน่วยงานเก่ียวกับการใชท้รัพย์สินของราชการ 87.17 
I24 หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรพัย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์สว่นตัว 

95.39 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต 99.08 
I26 หน่วยงานของท่านมีการทบทวนนโยบาย มาตรการป้องกันการทุจริต แผนการป้องกนัและปราบปรามทุจริต 100 
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไข 95.39 
I28 หน่วยงานของท่านมีการเฝา้ระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินยั 100 
I29 หน่วยงานของมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรบัปรุงการทำงาน 100 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน สามารถร้องเรียนได้สะดวก สามารถติดตามเรื่องได้  
และมั่นใจวา่จะปลอดภัยและไมม่ีผลกระทบต่อตนเอง 

100 

ผลการประเมิน IIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 97.31 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีคำถาม
ที่ได้คะแนน ต่ำกว่า 95 คะแนน จำนวน 5 คำถาม 
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ประเด็นการประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน) คะแนนที่ได ้
E1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด 96.06 
E2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 99.51 
E3 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง/บิดเบือน
ข้อมูล 

92.61 

E4 ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ขอให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน 
อนุมัติ อนุญาต 

100 

E5 หน่วยงานที่ติดต่อมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก 

90.64 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีหลายช่องทาง 99.52 
E7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมลูที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 99.52 
E8 หน่วยงานมีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน 100 
E9 หน่วยงานมีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล สงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน 

100 

E10 หนว่ยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 100 
E11 เจ้าหน้าที่มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 100 
E12 หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 100 
E13 หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 100 
E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน 

98.11 

E15 หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส 99.06 
ผลการประเมิน EIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม  98.34  คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมี

คำถามที่ได้คะแนน ต่ำกว่า 95 คะแนน จำนวน 2 คำถาม 
 

ประเด็นการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาร
ธารณะ) 

คะแนนที่
ได้ 

O1-O48 ข้อมูลพ้ืนฐาน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล / โครงสร้าง / การ
บริหารงาน / การบริหารเงินงบประมาณ /การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล / การส่งเสริม
ความโปร่งใส / การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต / มาตรการภายในเพื่อ ป้องกันการทุจริต 

73.64 

ผลการประเมิน OIT ได้คะแนน  73.64 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

การคำนวณคะแนนการถ่วงน้ำหนักขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้ดังนี้ 

ประเด็นการ
ประเมิน 

น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย                 
ที่ได้รับ 

คะแนน                 
ถ่วงน้ำหนัก 

IIT 30 100 30 
EIT 30 96.00   29.00 
OIT 40 91.00 36.46 

คะแนนรวม 95.46 
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3. ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุของผู้ประเมิน 
หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 95.46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ AA 
หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยสามารถบรรลุ
ความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอ่ืนๆ ได้ ทั้งนี้ อาจมี
รายละเอียดบางตัวชี้วัดที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการกำกับดูแล หรือส่งเสริมการทำงานอีกเพียงเล็กน้อยเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานเพ่ิมขึ้น คาดหมายได้ว่า หากหน่วยงานยังมีกลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
หน่วยงานจะสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานที่นำมาสู่ความเชื่อมั่นศรัทธา และสร้างความไว้วางใจแก่
สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผยหรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน โดยเป็น
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีที่รับการ
ประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนา
บุคลากร การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ  

- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ ผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน 

- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน โดยเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. ที่รับการประเมิน 

- กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่
ประชาชนเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด 

- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 
- เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
- ส่งเสริมการทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
- เพ่ิมมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
- เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
- เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานให้

ชัดเจนมากข้ึน 

4. วิเคราะหป์ระเด็นที่เป็นข้อบกพร่องและจุดอ่อนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ รวมถึงประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
จากผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

พบว่า คำถามที่ได้คะแนนน้อยกว่า 95 คะแนน มี 3 คำถาม ประกอบด้วย 
- คำถามจากแบบประเมิน IIT (การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน) จำนวน 0 คำถาม 
- คำถามจากแบบประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน) จำนวน 7 คำถาม 
- คำถามทั้ง 7 คำถามที่ได้คะแนนน้อยกว่า 95 คะแนน เป็นจุดอ่อนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 

จะต้องปรับปรุงการดำเนินงานองคก์ารบริหารส่วนตำบลห้วยไร่จึงได้นำประเด็นคำถามท้ัง 7 ข้อ มาเรียงลำดับจาก
น้อยไปมาก เพ่ือมากำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โดย
กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรายงานผล  
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ตารางแสดงลำดับคะแนนประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า 95 คะแนน 

ลำดับ
ที ่

ผู้ประเมิน ประเด็นคำถาม คะแนน 

1 ภายนอก E1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด 92.17 
2 ภายนอก E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มหีลายช่องทาง 92.58 
3 ภายนอก E12 หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 92.85 
4 ภายนอก E5 หน่วยงานที่ติดต่อมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ

ส่วนรวมเป็นหลัก 
93.73 

5 ภายนอก E2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทยีมกัน 93.74 
6 ภายนอก E11 เจ้าหน้าที่มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 93.76 
7 ภายนอก E9 หน่วยงานมีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล สงสัยเกี่ยวกับการ

ดำเนินงานได้อย่างชัดเจน 
94.20 

 

5. แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ได้นำประเด็นคำถามที่ได้คะแนนน้อยกว่า 95 คะแนน มาวิเคราะห์

จัดหมวดหมู่แบ่งออกเป็นจุดอ่อน ด้านต่างๆ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 

ผู้
ประเมิน 

จุดอ่อน คะแนน 
ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

ภายนอก เจ้าหน้ าที่ ปฏิบั ติ งาน /ให้บริการ
เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนด 

92.17  - กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และ
ให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด 

ภายนอก การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน 
เข้ าถึ งง่ าย  ไม่ ซั บ ซ้ อน  มี ห ล าย
ช่องทาง 

92.58 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่     
เข้ าถึ งง่าย ไม่ ซับซ้อน และเพ่ิ มช่องทางที่
หลากหลายมากขึ้น 

ภายนอก หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

92.85 - เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน 

ภายนอก E5 ห น่ ว ย ง า น ที่ ติ ด ต่ อ มี ก า ร
ดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

93.73 - ส่งเสริมการทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

ภายนอก E2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
กับผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 

93.74 - เพ่ิมมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

ภายนอก E11 เจ้ า ห น้ า ที่ มี ก า รป รั บ ป รุ ง
คุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

93.76 - เ พ่ิ ม ก ล ไก ก ารป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ าพ ก า ร
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

ภายนอก E9 หน่วยงานมีการชี้แจงและตอบ
คำถาม เมื่อมีข้อกังวล สงสัยเกี่ยวกับ
การดำเนินงานได้อย่างชัดเจน 

94.20 - เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อ
กั งวลส งสั ย จากประชาชน เกี่ ย วกั บ การ
ดำเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน 
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6. การกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 นำมาสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 รวม 3 มาตรการ ประกอบด้วย (1) มาตรการปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดให้ดีขึ้น และ
ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ (2) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารกับประชาชน ใน
การชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น  และการ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น (3) มาตรการส่งเสริมการ
ทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงาน 

ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมจะต้องรายงานผล ความก้าวหน้า ความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคที่
เกิดข้ึน ต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ผู้บริหารมอบหมายภายใน ระยะเวลาที่กำหนด 

(1) มาตรการปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการ
ให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดให้ดีขึ้น และให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 

กิจกรรม ขัน้ตอนการปฏิบัติ ผู้รับผดิชอบ กำหนดเสร็จ การรายงานผล 
การปรับปรุงคุณภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
ก าร ให้ บ ริ ก า ร ข อ ง
เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง
ห น่ ว ย ง า น ใน ก า ร
ให้บริการแก่ประชาชน
เป็ น ไปตามขั้ น ตอน
แ ล ะ ร ะ ย ะ เว ล า ที่
กำหนดให้ดีขึ้น และ
ให้ บริ การประชาชน
อย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ 

1. การจัดให้มีการเปิด เผยข้อมูล
เกี่ยวกับ  ขั้นตอน ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการ ให้บริการอย่าง
ชัด เจน  โดยการประชาสัม พันธ์
เกี่ ยวกับระบบและขั้นตอน  การ
ให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง 
2. การส่งเสริมให้ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นหรือให้ คำแนะนำ
ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และ  มาตรฐานการให้ บริการได้
โดยสะดวก และเท่าเทียมกัน  
3 . การส่งเสริมให้มีการฝึ กอบรม
พัฒนาเพ่ิมพูน  ทักษะและความรู้
เกี่ ย ว กั บ ก า รป ฏิ บั ติ ง าน อ ย่ า ง 
สม่ำเสมอ 
4 .  ก า ร ส ร้ า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปรึกษาหารือระหว่าง ผู้บริหารและ
บุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหา 
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ  

ทุกสำนัก/กอง 
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(2) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารกับประชาชน ในการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น และการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 

 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ การรายงานผล 
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
สื่อสารกับประชาชน 
ในการชี้แจงและตอบ
คำถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยจากประชาชน
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ดำเนินงานให้ชัดเจน
ม า ก ขึ้ น  แ ล ะ ก า ร
เผยแพ ร่ ข้ อ มู ลของ
หน่วยงานที่เข้าถึงง่าย 
ไม่ ซั บซ้ อน และเพ่ิ ม
ช่องทางที่หลากหลาย
มากขึ้น 

1 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
และเปิดเผยข้อมูล บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อ
การเข้าถึง ข้อมูล และมีการ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 
2. การเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ ย ว กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการ
บริหารงานทั่วไป งบประมาณ 
การจัดซื้ อจัดจ้างหรือจัดหา 
พัสดุและการบริหารทรัพยากร
บุ ค ค ล  ร ว ม ทั้ ง ข่ า ว 
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทาง
การปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ผ่านทาง
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดย
ลงข้ อมู ล ใน  เว็บ ไซต์ ให้ เป็ น
ปัจจุบัน 
3. ปรับปรุงการให้บริการผ่าน
ระบบ e-service ให้ครอบคลุม
ในทุกงานบริการของหน่วยงาน
โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือ
ตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและ 
สืบค้นข้อมู ล ได้ โดยง่าย  ทุ ก
ช่ ว งเวลา และต้ องเป็ น การ
เข้าถึงผ่าน  URL บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน โดยตรง 

ทุกสำนัก/กอง 
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(3) มาตรการส่งเสริมการทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักและเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ การรายงานผล 
ส่งเสริมการทำงานที่
คำนึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็ นหลัก
และเปิดโอกาสให้            
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร
ดำเนินงาน 

1 . ส ร้ า งจิ ต ส ำนึ ก แ ล ะค วาม
ต ระห นั ก ใน ก ารท ำ งาน เพ่ื อ
ประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม
เป็ น ห ลั ก ให้ แ ก่ บุ ค ล า ก ร ใน
ห น่ ว ย งาน  โด ย จั ด กิ จ ก ร รม
เสริมสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการทำงาน 
2. จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร ์การดำเนินงานของ
องคก์ารบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 
3. การส่งเสริมให้ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการ
แ ส ด งค ว า ม คิ ด เห็ น ห รื อ ให้  
คำแนะนำในการพั ฒ นาและ
ปรับปรุงคุณภาพและ มาตรฐาน
การให้บริการได้โดยสะดวก 
 

ทุกสำนัก/กอง 
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   องค์การบริหารสว่นตำบลหว้ยไร ่
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