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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อผลการประเมิน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้อ านาจ (3) การ
ใช้งบประมาณ (4) คุณภาพการด าเนินงาน (5) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (6) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (7) การใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการ
ทุจริต โดยประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External) ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะ
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมิน ครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ คือ  ได้มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศซึ่งสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 

 

 

        ส านักปลัด อบต.ท่าจ าปา 
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1. หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผล
การประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา อ าเภอ 
ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 60.78 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ D 

 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับ 100 รองลงมา คือ ตัวชี้วัด
การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.76 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.75 
ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.73 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 92.79 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.37 คะแนน ตัวชี้วัดคุณภาพ
การด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.65 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.71 
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 31.89 และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อย
ละ 0  

 สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนที่จะ
พัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 จากการผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนี  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดง
เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
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 3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 5 ตัวชี้วัด คือ 

 (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้างานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน หรือด าเนินงาน ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น ในเรื่ องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อที่รู้จัก ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ
จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน  

 (2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ 98.76 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การ
มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

 (3) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.45 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใ ช้
จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

 (4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.73 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังโดยหน่วยงานมีการจัดท าแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

 (5) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.79 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของทางราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
บุคลากรภายในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมใน
การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอก
หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก มีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงาน
ได้มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินทางราชการของหน่วยงาน 
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 3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90) จ านวน 5 ตัวชี้วัด 

 (1) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.37 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้
ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติกต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้
บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (2) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.65 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูล ที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวก
พ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้
หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกท้ังควร
มีช่องทางที่หลากหลาย ให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้รับ
ผู้ขอรับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 

 (3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.71 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างาน
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

 (4) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 31.89 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบใน 5 
ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การ
บริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4)  
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4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 4.1 ผลการประเมินตามแบบความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ เสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.75 ชี้ให้เห็นว่า อบต.ท่าจ าปาให้ความส าคัญ
กับการด าเนินงานโดยยึดหลักมาตรฐานโปร่งใสเป็นที่ตั้งตลอดจนมุ่งให้เกิดความเท่าเทียมในการให้บริการแก่
ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังไม่พบว่าอบต.ท่าจ าปามีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนในอนาคต นอกจากนี้ อบต.ท่าจ าปาไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้
จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ของพวกพ้องส่วนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนและสามารถ
ตรวจสอบได้ ผู้บริหารในองค์การเป็นแบบอย่างที่ดีในการก ากับดูแล และเฝ้าระวังการทุจริตโดยไม่ใช้อ านาจ
แทรกแซงการด าเนินงาน ซึ่งท าให้บุคลากรภายในหน่วยงานศรัทธา และเชื่อมั่นในวิธีการปฏิบัติงาน รวมถึง
หลักการบริหารจัดการที่ดีที่หน่วยงานและผู้บริหารองค์กรยึดถือ นอกจากนี้ยังไม่พบปัญหาการน าทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้อย่างไม่ถูกต้องจึงท าให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานมีความเข้มแข็งที่ได้แรงสนับสนุนจากความเชื่อมั่น
จากภายในหน่วยงานและสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอ่ืนๆได้ 

 4.2 ผลการประเมินตามแบบความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.58 ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานยึดตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้โดยมีการ
ให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ
และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี  
โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน (1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ปฏิบัติ/ให้บริการโปร่งใสเป็นไป
ตามข้ันตอนที่ก าหนด และเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(2) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่านกับผู้มาติดต่ออ่ืนๆอย่างเท่า
เทียมกัน 
(3) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล 
(4) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
ด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก 
(5) การเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อเข้าถึงง่ายไม่
ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย 
(6) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน 
(7) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมี
ช่องทางรับฟังค าติชมหรือความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ 

(8) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
ชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ไว้อย่างชัดเจน 
 
 
 

1. จัดให้มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ 
ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่าย
และสะดวก และรายงานผู้บริหาร
ทราบ 
2. จัดท าแผนผังแสดงขั้นตอน/
ระยะเวลาให้บริการประชาชนและ
ระบุผู้รับผิดชอบทุกกระบวนงานให้
ทราบโดยผยแพร่ ให้ประชาชน
ทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ฯลฯ 
3. จัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
4. ก าหนดมาตรการบริหารงาน
บุคคลตามหลักคุณธรรมในการ
พิจารณาความดีความชอบก าหนด
ข้อตกลงระดับบุคคล 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 (9) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
(10) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ท่านติดต่อมีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดี
ขึ้น 
(11) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/ให้บริการดีขึ้น 
(12) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
(13) หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีข้ึน 
(14) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
 
(1) การเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อเข้าถึงง่ายไม่
ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย 
(2) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การจัดให้มีและปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 
2. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ือ
อ านวยความสะดวกท่ีจะติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูลหรือรับฟัง
ค าติชม/แสดงความคิดเห็น/การ
ให้บริการ เช่น หมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมี
ช่องทางรับฟังค าติชมหรือความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ 
(4) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
ชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ไว้อย่างชัดเจน 
(5) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 
(1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน
ติดต่อมีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
(2) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/ให้บริการดีขึ้น 
(3) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/
การให้บริการให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น 
(4) หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีข้ึน 
(5) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงการด าเนินงาน การ
บริการให้เกิดความโปร่งใส มี
วิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดี
ขึ้น 
2. จัดท าระบบบริการเชิงรุก 
บริการเคลื่อนที่ ขยายเวลาบริการ
ช่วงพักเท่ียง 
3. มีการประเมินผลความพึงพอใจ 
ณ จุดให้บริการ  
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 4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 15.94 บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานไม่มีการ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานบนเว็บไซต์ให้สาธารณชนได้รับทราบ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัด 10 การป้องกันการทุจริต 
 

 

 ประเมินจากการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการ
ด าเนินการต่างๆของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้ทราบ 

จัดท าเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือให้
สามารถน าข้อมูลด้านต่างๆเผยแพร่
บนเว็บไซต์ได้ 
 
 

 

 5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนน ต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 0 ซึ่งประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือเปิดเผยการ
ด าเนินการต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวชี้วัด 10 การป้องกันการทุจริต 
 

 

(1) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
(2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
(3) การประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตประจ าปี 
(4) การด าเนินการเพ่ือจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริต 
(5) การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์การ 
(6) แผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริตประจ าปี 
(7) รายงานการก ากับติดตามการ

ด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

(8) รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 

(9) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

(10) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

0.00 
0.00 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
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(11) มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

(12) มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

(13) มาตรการป้องกันการรับ
สินบน 

(14) มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วน
ร่วม 

(15) มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจ 

 
0.00 
 
0.00 
 
0.00 
 
 
 
0.00 
 

  

 ผลการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควรให้
ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการป้องกันการทุจริต แม้ว่าหน่วยงานจะมีประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว ควรประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรของหน่วยงานได้รับรู้อย่างทั่วถึงในทุกระดับ ดังนั้นควรมีการสื่อสารเพ่ิมมากข้ึน พร้อมทั้งมุ่งมั่นปฏิบัติงาน
อย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต 

6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1. จัดท าแผนผังแสดง
ขั้นตอน/ระยะเวลา
ให้บริการประชาชนและ
ระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุก
กระบวนงานให้ทราบโดย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น 
เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว ฯลฯ 

1.1 จัดท าแผนผังแสดง
ขั้นตอน/ระยะเวลา
ให้บริการประชาชนและ
ระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุก
กระบวนงาน 
 

ส านักปลัด รายงานความก้าวหน้า
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 
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2. ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

2.1 รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ผ่านสื่อออนไลน์
หรือสื่อสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด  รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

3. การตรวจสอบและต่อ
อายุเว็บไซต์ให้ทัน
ก าหนดเวลา พร้อมจะ
เผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ 

3.1 ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

ส านักปลัด  รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

4. ระบบบริการเชิงรุก 
เช่น การจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ การให้บริการ
ประชาชนในช่วงพัก
กลางวัน 
 
 
 

4.1 มีการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบ
เกี่ยวกับการลงพ้ืนที่เพ่ือ
จัดเก็บภาษีนอกพ้ืนที่ 
เช่น มีการแจ้งเป็น
หนังสือเวียนถึง
ผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ 
4.2 มีการจัดเวรในช่วง
พักกลางวันเพื่อให้บริการ
ประชาชนที่เข้ามาติดต่อ
ได้รับความสะดวก 

ส านักปลัด  รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

5. มาตรการป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดท ากระบวนการ
ร้องเรียนและวิธีการจัดส่ง
หลักฐานให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว  
-จัดมีการแจ้งผลการ
ร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน
ภายใน 15 วัน 
-ใช้มาตรการคุ้มครองทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล
ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ พ.ศ.2540 

ส านักปลัด รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 
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