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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
เทศบาลตำบลฟากห้วย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
*************************** 

คำนำ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล ผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ให้เป็นที ่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ        
และระดับสากล  

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพ
การดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ 
(10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)  ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สำนักปลัด เทศบาลตำบลฟากห้วย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ
สำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกลในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  

 
สำนักปลัด เทศบาลตำบลฟากห้วย  

7  เมษายน 2565 
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1. หลักการและเหตุผล 

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบ
ข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ตนเองมากยิ่งขึ้นนี้ การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐ
ในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลดฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูล
ข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและ
ส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย 

 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฟากห้วย 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฟากห้วย ปีงบประมาณ 
2564 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.89 คะแนน  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ระดับ C 

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.61 รองลงมา
คือตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.96  ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ  86.87  ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 84.33  ตัวชี้วัดคุณภาพการ
ดำเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.34  ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
83.09  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  81.41  ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.38  ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 59.34  และตัวชี้วัด
การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 25.00    

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 87.96 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติหน้าที่  ส่วนที ่จะต้องพัฒนาเนื ่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี ้ว ัดที ่ 10 การป้องกันการทุจริต           
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 25.00 

 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีเทศบาลตำบลฟากห้วย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้อง
พัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
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3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.61 เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการ 
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้น  
ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู ้จักกันเป็นส่ วนตัว  
อย่างเท่าเทียมกัน 

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90 ) จำนวน 9 ตัวชี้วัด คือ 

 (1) ตัวชี ้ว ัดที ่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.96      
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 
ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดย
หน่วยงานมีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
อย่างเป็นรูปธรรม 

(2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.87  เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์      
ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น 
ต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

(3) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.33 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น              
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ  
ไม่เอื้อประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน ควร
ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเอง 

(4) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อย 83.34 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที ่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู ้รับบริการมีความเชื ่อมั ่นในคุณภาพ            
การดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่
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ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการ
เรียกรับสินบน  

(5) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.09 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ          
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็น
ของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากร
ภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจนและ สะดวก เห็นได้ว่า  บุคลากรภายในหน่วยงานเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการมากยิ่งขึ้นกว่าปีที่แล้ว 

(6) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.41 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู ้ของผู ้ร ับบริการ ผู ้มาติดต่อ หรือผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน                        
ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ  ต่อ
สาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและ    
ข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู ้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้                
ส่วนเสีย สามารถ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการ
รับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วย งาน
ด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(7) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.38 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู ้ของผู ้รับบริการ ผู ้มาติดต่อหรือ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ         
การปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เห็นได้ว่าหน่วยงานมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการมากกว่าปีที่ผ่าน
มา 

(8) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 59.34 เป็นคะแนน 
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

(9) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องการการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 25.00  เป็น
คะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ให้สาธารณชนทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
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และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (2) ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

  

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 4.1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 87.37 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงาน ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื ่อมั ่นและแสดงความไว้วางใจต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารที่มุ ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็น
ประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต  

(1) การให้ความสำคัญ กับการ
ต่อต้านการทุจริต 
(2) การดำเนินการเผ้าระวัง การ
ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษ 
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน 
(3) แนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
ในหน่วยงานสามารถร้องเรียนได้
อย่างสะดวก ติดตามและม่ันใจใน
การดำเนินการ 
 
  

(1) สร้างความตระหนักต่อการ
ต่อต้านการทุจริต 
(2) มีการเฝ้าระวังและสามารถ
ตรวจสอบการทุจริต  
(3) ส ่งเสริมให้หน่วยงาน เปิด
โ อก าส ให้ ส าม า ร ถ ส อบ ถ า ม 
ทักท้วง ร้องเรียน 

4.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 79.38  บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั ้นตอนและระยะเวลาที ่ก ำหนดไว้ โดยมีการให้ข ้อมูลที ่ช ัดเจน                         
แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่
พบว่า มีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี 
สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี ้ว ัดที ่ 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร  

(1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง ่ายต่อการเข้าถึง
ข้อมูล  
(2) การมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 

จ ัดทำส ื ่อประชาส ัมพ ันธ ์และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง ่ายต่อการเข้าถึง
ข ้อม ูล และม ีการปฏ ิส ัมพ ันธ์
แลกเปล ี ่ยนข ้อม ูลข ่าวสารกัน
อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  
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5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 42.17 ซึ่งประเมินตามแบบวัดการรับรู้ภายนอก (OIT) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 100.00 

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  0.00 
036 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการ
ทุจริต  

0.00 

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

0.00 

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม   

0.00 

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100.00 
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน 

100.00 

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี 

100.00 

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

0.00 

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

0.00 

 

ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งทีควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ  การป้องกัน
การทุจริต ควรจัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมิน
ของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสาร
ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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6. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื ่อขับเคลื ่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การกำกับติดตาม 

ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

สำนักปลัด ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65 

(ทั้งปีงบประมาณ) 

- รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

การจัดทำประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการจัดทำประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
ทราบให้ชัดเจน 

สำนักปลัด/  
กองคลัง 

ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65 

(ทั้งปีงบประมาณ) 

- รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 
 

การเปิดดูเผยข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการให้ผู้มา
ติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดทำประกาศไม่เรียกร้อง
ประโยชน์อื่นใดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และมีการ
จัดทำประกาศไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สิน
ใดๆ 

สานักปลัด ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65 

(ทั้งปีงบประมาณ) 

- รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 
 

เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการดาเนิน
งาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บุคลากร
และสาธารณชนรับทราบ 

สำนักปลัด ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65 

(ทั้งปีงบประมาณ) 

- รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 
 

มีการมอบหมายงาน 
การปฏิบัติงาน รวมถึง
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของงาน โดย
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

(1) สร้างความเข้าใจร่วม 
กันเก่ียวกับเกณฑ์การ
ประเมินและการทำงาน  
(2) ผู้บริหารเน้นย้ำในที่
ประชุมเรื่องความเป็นธรรม  
ในการประเมิน เพื่อเพ่ิม
ความตระหนักให้กับหัวหน้า
งาน  

สานักปลัด/  
กองคลัง/  
กองช่าง / 
กองการศึกษา 
 

ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65 

(ทั้งปีงบประมาณ 

- รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 
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