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คำนำ 

 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity 
and Thansparency Assessment: ITA) ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2564 ถือเป็น เครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิง
สร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดี
ยิ่งขึน้ ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA      
จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน การป้องกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่าง
ของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป 
 

  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 1. การปฏิบัติหน้าที่  2. การใช้งบประมาณ 3. การใช้อำนาจ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ             
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6. คุณภาพการดำเนินงาน 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8. การปรับปรุงระบบ
การทำงาน 9. การเปิดเผยข้อมูล และ 10. การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
เสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External) และการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่าง      
มีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ
สำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู     
ได้คะแนนภาพรวม 96.95 คะแนน ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ AA โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) พบว่า ผลคะแนนของ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 98.99 คะแนน ซึ่งควรมีการทำความเข้าใจกับบุคลากรภายใน
หน่วยงานให้มากยิ่งขึ้นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานหรือให้
ทุนการศึกษา ซึ่ งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่ เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง 
  2. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัด
ที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 87.89 คะแนน ซึ่งควรปรับปรุงระบบการทำงาน      
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงาน
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย นอกจากนี้ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุง
การดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
  3. ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งควรที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 
ของหน่วยงานในสาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการ (3) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล             
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  และผลคะแนนของตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งควรที่จะ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องในการเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ              
ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
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และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพ่ือนำไปสู่การ
จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
 
ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ จากคณะท่ีปรึกษาผู้ทำการประเมิน 
  หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 96.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการ
ประเมินระดับ AA หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน 
ITA โดยสามารถบรรลุความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงาน
อ่ืน ๆ ได้ ทั้งนี้ อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการกำกับดูแล หรือส่งเสริมการ
ทำงานอีกเพียงเล็กน้อยเพ่ือยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานเพิ่มข้ึน คาดหมายได้ว่า หากหน่วยงานยังมีกลไก
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานจะสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานที่นำมาสู่ความเชื่อมั่นศรัทธา 
และสร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอานาคต  
 
 
 

--------------------------------------------- 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Thansparency Assessment: ITA)”       
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา    
อีกทั้งยังคำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ การกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่
เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพ่ือให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาส
สะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และ
ความคิดเห็นใน 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) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
   ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
   ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
  ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (third party)      
เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด แบ่งออกเป็น          
2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
     ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
     ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
     ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
     ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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     ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
   ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
     ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
     ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
  ผลการประเมินจะประกอบด้วย ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน 
โดยจำแนกออกเป็น 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 - 84.99 F 
 
  โดยผลการประเมิน ITA เมื่อเปรียบเทียบตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่กำหนดตามนโยบายและ
แผนงานระดับประเทศ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้
กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วน   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นอกจากนี้ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้กำหนดค่า
เป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู      
ได้คะแนนภาพรวม 96.95 คะแนน ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ AA 
  โดยคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้ 
  อันดับ 1   การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 
  อันดับ 2   การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 
  อันดับ 3 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 
  อันดับ 4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.67 
  อันดับ 5 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.50 
  อันดับ 6 การปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.27 
  อันดับ 7 การใช้อำนาจ   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.99 
  อันดับ 8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.05 
  อันดับ 9 คุณภาพการดำเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.08 
  อันดับ 10 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.89 
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    คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน 
    คะแนนต่ำสุด 87.89 คะแนน    
 

ผลการประเมิน ITA จากสำนักงาน ป.ป.ช. 

 
 
 
  สรุปผลการประเมิน 
  จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100.00 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
  ตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับที่ดีมาก ได้แก่ ตัวชี้วัดที่  1 การปฏิบัติหน้าที่  ตัวชี้วัดที่  3 การใช้อำนาจ        
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ดำเนินงาน และตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีช่วงคะแนนตั้งแต่ 90.08 – 99.67 คะแนน 
  ส่วนตัวชี้วัดที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่  8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.89 ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังนี้ 
  3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนร้อยละ 90 คะแนนขึ้นไป) จำนวน 9 ตัวช้ีวัด คือ 
   (1) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็นคะแนนที่ได้จาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและ
เผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่ วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจ
รับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
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   (2) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็นคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ  
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ            
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ         
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่ งใสในการ
บริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
   (3) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็นคะแนนที่ได้
จากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญ
ต่อผลการประเมินเพ่ือนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับ
ติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
   (4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.67 เป็นคะแนนที่ได้
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้อง
ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม   
รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริต
ในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการ
ทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
การทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต  
   (5) ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.50 เป็นคะแนนที่ได้
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้
ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคลากรนอกหน่วยงานซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ 
หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  
 
 



7 

 

 

   (6) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.27 เป็นคะแนนที่ได้จาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง       
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มา
ติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งนี้กรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณี
ช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 
   (7) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.99 เป็นคะแนนที่ได้จากการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิด
การแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
   (8) ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.05 เป็นคะแนน
ที่ได้จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย        
ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (9) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.08 เป็นคะแนน
ที่ได้จากประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการ
ดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงาน ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
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  3.2 จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90) จำนวน 1 ตัวชี้วัด 
คือ 
   (1) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.89 เป็น
คะแนนที่ได้จากประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้อง
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 
 
4. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
  4.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ได้คะแนนเท่ากับ  
ร้อยละ 99.49 อยู่ในระดับ AA (ดีมาก) 
  แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ
ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน การใช้จ่ายงบประมาณมีความ
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชามีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และให้
ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นสำหรับหน่วยงานมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน แนวทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 1 
การปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ I1 บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 
1. เป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด 
2. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

เนื่องจากหน่วยงานมีการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดในงานแต่ละ
ด้านซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามภารกิจ แต่
บุคลากรบางส่วนยังไม่รับรู้รับทราบเท่าที่ควร 
จึงควรเพ่ิมการสร้างความรู้ความเข้าใจและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับรู้ทุกคน 

ตัวชี้วัดที่ 3  
การใช้อำนาจ 

ข้อ I14 ท่านได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

เนื่องจากหน่วยงานได้มีการประกาศหลักเกณฑ์
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบ
การประเมินอยู่แล้ว แต่บุคลากรบางส่วนยังอาจ
ไม่เข้าใจเท่าที่ควร จึงควรเพ่ิมการสร้างความ
เข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับรู้ทุก
คน 
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  4.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนนเท่ากับ   
ร้อยละ 90.34 อยู่ในระดับ A (ดี) 
  แสดงให้เห็นว่าผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน มีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
การดำเนินงานว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการ
เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ต่อสาธารณชน มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควร
เป็นประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นสำหรับหน่วยงานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน แนวทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

ข้อ E2 การปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่าง
เทา่เทียมกันมากน้อยเพียงใด 

สร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในหน่วยงานใน
การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ
อย่างเท่าเทียมกัน 

 ข้อ E3 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ต ร ง ไป ต ร งม า  ไม่ ปิ ด บั งห รื อ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

สร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในหน่วยงานใน
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการ
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

 ข้อ E5 มีการดำเนินงาน โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลักมากน้อย
เพียงใด 

สร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในหน่วยงาน ให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

ตัวชี้วัดที่ 7 
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
สื่อสาร 

ข้อ E6 การเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
1. เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
2. มีช่องทางหลากหลาย 

หน่วยงานควรปรับปรุงการเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้ทันสมัย 

 ข้อ E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลเว็บไซต์
และเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลต่อสาธารณชน 

 
  4.3 ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
100.00 อยู่ในระดับ AA (ดีมาก) 
  แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะ
ป้องกันการทุจริต อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นสำหรับหน่วยงานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน แนวทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 
การประชาสัมพันธ์ 

ข้อ O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วนทุกด้าน 

 



10 

 

 

5. ประเด็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา 
  ผลการประเมิน ITA พบว่า ข้อที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.89 ซึ่งเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 8 
การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 

ข้อ E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

84.60 

 ข้อ E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

86.25 

 ข้อ E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
หรือไม ่

98.33 

 ข้อ E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มาก
น้อยเพียงใด 

85.70 

 ข้อ E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

84.58 

 
  ผลการประเมินข้างต้น แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานควรพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานต่อผู้มา
ติดต่อให้ดีขึ้น ได้แก่ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
เป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วน กำหนดวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการอย่างชัดเจน มีมาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เช่น การแจ้งผลพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ มีการแนะนำบริการใน
ด้านต่างๆ สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการแสดงความคิดเห็นเพ่ือนำมาปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ ของหน่วยงาน 
 
6. การกำหนดมาตรการ/แนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 

  ข้อบกพร่อง และประเด็นที่ควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา  
  ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ควรกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตองค์กร 
 2. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
 3. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
 4. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
 5. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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 6. มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู 
 7. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
 8. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 9. มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 10. มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู “พอเพียง สุจริต 
โปร่งใส” 
 11. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  ผู้รับผิดชอบ 1. สำนักปลัด จัดทำนโยบาย ประกาศ มาตรการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
      2. ทุกสำนัก/กอง จัดเผยแพร่สร้างความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
  การติดตามและประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งต่อผู้บริหาร 
 

ตารางแสดงมาตรการและแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในการดำเนินงานที่มีจุดอ่อน และต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

 
ตัวชี้วดั มาตรการ/แนวทางปฏบิัติ วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
การติดตามและ

ประเมินผล 
หมายเหต ุ

ตัวชี้วัดที่ 8 
การ
ปรับปรุง
ระบบการ
ทำงาน 

1. ประกาศเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตและค่านิยมวัฒนธรรม
สุจริตองค์กร 

1. จัดทำ ประกาศเจตจำนง
ทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตและค่านยิม
วัฒนธรรมสุจริตองค์กร 
2. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
ทุกหน่วยงานในองค์กร 

สำนักปลัด 
 
 
 

ทุกสำนัก/
กอง 

ม.ค.-มี.ค.
2565 

รายงานผลต่อ
ผู้บริหารอยา่ง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

 2. ประกาศนโยบายไม่รับ
ของขวัญ (No Gift Policy) 

1. จัดทำประกาศนโยบายไม่
รับของขวัญ (No Gift Policy) 
2. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
ทุกหน่วยงานในองค์กร 

สำนักปลัด 
 

ทุกสำนัก/
กอง 

ม.ค.-มี.ค.
2565 

รายงานผลต่อ
ผู้บริหารอยา่ง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

 3. มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อสาธารณะ 

1. จัดทำมาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
2. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
ทุกหน่วยงานในองค์กร 

สำนักปลัด 
 

ทุกสำนัก/
กอง 

ม.ค.-มี.ค.
2565 

รายงานผลต่อ
ผู้บริหารอยา่ง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

 4. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต 

1. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต 
2. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
ทุกหน่วยงานในองค์กร 

สำนักปลัด 
 
 
 

ทุกสำนัก/
กอง 

ม.ค.-มี.ค.
2565 

รายงานผลต่อ
ผู้บริหารอยา่ง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

 5. มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

1. จัดทำมาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัด
จ้าง 
2. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
ทุกหน่วยงานในองค์กร 

สำนักปลัด 
 
 

ทุกสำนัก/
กอง 

ม.ค.-มี.ค.
2565 

รายงานผลต่อ
ผู้บริหารอยา่ง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
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ตัวชี้วดั มาตรการ/แนวทางปฏบิัติ วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

หมายเหต ุ

 6. มาตรการจัดการในกรณีที่
ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือ
รับทราบการทุจริตหรือกระทำ
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ชมภู 

1. จัดทำมาตรการจัดการใน
กรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง
หรือรับทราบการทุจริตหรือ
กระทำที่กอ่ให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังชมภ ู
2. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
ทุกหน่วยงานในองค์กร 

สำนักปลัด 
 
 
 
 
 

ทุกสำนัก/
กอง 

ม.ค.-มี.ค.
2565 

รายงานผลต่อ
ผู้บริหารอยา่ง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

 7. มาตรการป้องกันการรับ
สินบน 

1. จัดทำมาตรการป้องกันการ
รับสินบน 
2. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
ทุกหน่วยงานในองค์กร 

สำนักปลัด 
 

ทุกสำนัก/
กอง 

ม.ค.-มี.ค.
2565 

รายงานผลต่อ
ผู้บริหารอยา่ง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

 8. มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์สว่นรวม 

1. จัดทำมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหวา่งผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
2. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
ทุกหน่วยงานในองค์กร 

สำนักปลัด 
 
 
 

ทุกสำนัก/
กอง 

ม.ค.-มี.ค.
2565 

รายงานผลต่อ
ผู้บริหารอยา่ง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

 9. มาตรการการใช้ดุลพินิจ
และใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี

1. จัดทำมาตรการการใช้
ดุลพินิจและใช้อำนาจหนา้ที่ให้
เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 
2. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
ทุกหน่วยงานในองค์กร 

สำนักปลัด 
 
 
 

ทุกสำนัก/
กอง 

ม.ค.-มี.ค.
2565 

รายงานผลต่อ
ผู้บริหารอยา่ง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

 10. ม าต รก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กรขององค์การ
บริห ารส่ วนตำบ ลวั งชม ภู  
“พอเพียง สุจริต โปร่งใส” 

1. จัดทำมาตรการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวังชมภู 
“พอเพียง สุจริต โปร่งใส” 
2. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
ทุกหน่วยงานในองค์กร 

สำนักปลัด 
 
 
 

ทุกสำนัก/
กอง 

ม.ค.-มี.ค.
2565 

รายงานผลต่อ
ผู้บริหารอยา่ง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

 11. มาตรการในการสร้า ง
จิตสำนึกและความตระหนักแก่
บุ คลากร ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น 
สม าชิ ก สภ าท้ อ งถิ่ น  แ ล ะ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

1. จัดทำมาตรการในการสร้าง
จิตสำนึกและความตระหนกัแก่
บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น และ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
2. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
ทุกหน่วยงานในองค์กร 

สำนักปลัด 
 
 
 
 

ทุกสำนัก/
กอง 

ม.ค.-มี.ค.
2565 

รายงานผลต่อ
ผู้บริหารอยา่ง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
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