
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

ที ่ ลบ 52901/                                    วันที ่   15    กันยายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)  

           ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  

เรื่องเดิม  
ตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ได้แจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และเทศบาลตำบล
ลำนารายณ์  ได้เข้าร่วมการประเมินผ่านระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment System : ITAS) น้ัน 

ข้อเท็จจริง  
บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินดังกล่าวแล้ว ตามประกาศแนบท้ายบันทึก 

โดยผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาล
ตำบลลำนารายณ์  เท่ากับ 88.24 คะแนน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดเกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ 
A เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีค่าคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 37.25  

 

  ดังนั้น  เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพและเป็นการรักษาระดับคะแนน
การประเมิน  ITA  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เทศบาลตำบลลำนารายณ์  จึงได้นำผลการประเมิน 
ITA  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มาวิเคราะห์ประเด็นที ่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น                
และเป็นตามหลักเกณฑ์การประเมินข้อ  O42  ที่กำหนดให้หน่วยงานต้องจัดให้มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  โดยต้องเป็นการแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ   ในปี  พ.ศ.  2564  มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์               
อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ  มีการกำหนดแนวทางการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ
มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น   ซึ่งสอดคล้องตามผล
วิเคราะห์ผลการประเมินฯ  โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ  อย่างน้อยประกอบด้วย  การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง  การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ
และการรายงานผลการดำเนินงาน  ทั้งนี ้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัตใินองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป (รายละเอียด
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.  2565 ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  ข้อเสนอแนะ จากทีมผู้ประเมิน 
  เพื่อให้การเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
ลำนารายณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถยกระดับคะแนนในตัวชี้วัดที่
มีคะแนนน้อยให้สูงขึ้น จึงเห็นควรดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา ดังต่อไปนี ้
   แบบวัดความรู ้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ภายใน (IIT) และ การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) ข้อมูลรายชื่อมีความเป็นตัวแทนที่ดี และมีรายชื่อเพียงพอต่อการเก็บข้อมูล 
  – หน่วยงานมีการดำเนินการเตรียมข้อมูล และองค์ประกอบด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ดีอยู่แล้ว อาจทำเพิ่มบทบาทหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยงหรือให้คำปรึกษา กับหน่วยงานงานอื่น ๆ ที่ยังคงไม่เข้าใจ
รายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด  
  
  ข้อพิจารณา 

1. เห็นควรมอบหมายเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบของงานแต่ละลักษณะงานอย่างชัดเจนให้เป็น
ตามระเบียบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการของประชาชนหรือผู้ที่มา
ติดต่อขอรับบริการ  

2. เห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน (ITA) ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ทางเว็ปไซต์เทศบาลตำบลลำนารายณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบ  

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป 

 
                     
           (  นางสาวละเมียด   ออมทรัพย ์ ) 

                                                                   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
 
- รับทราบ และเสนอนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์พิจารณาสั่งการ 
 
 
      ( นางสาวนิศาชล  กิ้วลาดแยง ) 
            รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
                                                               ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ ์
- รับทราบ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 

     (ลงชื่อ)  
                                            ( นายวิชัย  ฉตัรยิ่งมงคล ) 
                                                   นายกเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
 
 

 
 

 

 
เทศบาลตำบลลำนารายณ์  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

 

 



คำนำ 
 
 

  เทศบาลตำบลลำนารายณ์   ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and transparency : ITA)  มาโดยตลอด  โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ.  2564  ได้รับผลคะแนนการประเมิน  88.24  คะแนน  อยู่ในระดับ  A 
 

  ดังนั้น  เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพและเป็นการรักษาระดับคะแนน
การประเมิน  ITA  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เทศบาลตำบลลำนารายณ์  จึงได้นำผลการประเมิน 
ITA  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มาวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น                
และเป็นตามหลักเกณฑ์การประเมินข้อ  O42  ที่กำหนดให้หน่วยงานต้องจัดให้มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  โดยต้องเป็นการแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ   ในปี  พ.ศ.  2564  มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์                
อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ  มีการกำหนดแนวทางการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ
มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น   ซึ่งสอดคล้องตามผล
วิเคราะห์ผลการประเมินฯ  โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ  อย่างน้อยประกอบด้วย  การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง  การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ
และการรายงานผลการดำเนินงาน  ทั้งนี ้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัตใินองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
 
 
 

สำนักปลัด เทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
กันยายน  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 

 
หน้า 

1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564         3 

2. ผลการประเมินตัวชี้วัดย่อยพร้อมด้วยประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและการรักษาระดับ         5 

2.1 ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)           5 

2.2 ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)          12 

2.3 ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูล OIT             17 

3. มาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลลำนารายณ์                             20 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น                      22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบรุี  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 ผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  นำไปสู่การกำหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ ของเทศบาลตำบลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โดยกำหนดให้ผู้รับผิดชอบจะต้องรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และเสนอต่อผู้บริหารปีละ 2 
ครั้งช่วงที่ 1 เดือน เมษายน และช่วงที่ 2 เดือน ตุลาคม ในส่วนของผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2564  
ของเทศบาลตำบลำนารายณ์ พบว่า มีระดับผลคะแนน 88.24 คะแนน ระดับ A รายละเอียดผลการประเมิน 
ดังนี ้

 

1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

 
 

 



ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเดน็ที่ต้องแก้ไข/ปรับปรงุ/รักษาระดับ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 

1. การปฏิบัติหน้าที่                    86.43 คะแนน ผลคะแนนในการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
(IIT) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรในหน่วยงานที่
ปฏิบัติงาน 1 ปีขึ้นไป พบว่าผู้ปฏิบัติงานในองค์กรมีการ
รับรู้ในตัวชี้วัดทั้ง 5 ต้องศึกษาทำความเข้าใจใน
กระบวนการทำงานต่อไป 

2. การใช้งบประมาณ                  77.62 คะแนน 

3. การใช้อำนาจ                         75.50 คะแนน 

4. การใช้ทรัพย์สินราชการ            72.95 คะแนน 

5. การแก้ไขปญัหาการทุจริต         76.25 คะแนน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 

6. คุณภาพการดำเนินงาน            85.88 คะแนน   ผลคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
เจ้าหน้าที่ผู้ที่ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มารับบริการ
ต้องศึกษาทำความเข้าใจในกระบวนการทำงานเพื่อให้
การบริการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
และเหนือสิ่งอื่นใดต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก อีกทั้งยังต้องสร้างการ
รับรู้ให้ผู้รับบริการทราบถึงขัน้ตอนการปฏิบัติ ต้อง
ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล และในการเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานต้อง
เข้าใจง่ายและมีช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึง
ให้กับผู้ที่ต้องการติดต่อหรือผู้ที่เข้ารับบริการ  

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร          85.68  คะแนน 

8. การปรับปรุงการทำงาน           83.25 คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

9. การเปิดเผยข้อมูล                97.14 คะแนน ผลคะแนนในการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ประกอบไปด้วย 2 ตัวชี้วัด คือตัวที่ชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ทั้ง 2 
ตัวชี้วัดผลการประเมินได้เต็มทั้ง 2 ด้าน ชี้ให้เห็นว่า
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลครบทุกๆด้าน ดังนั้น
หน่วยงานต้องรักษาระดับผลการดำเนินงานและต้อง
ระมัดระวังในหัวข้อที่ 10 เพราะเป็นเรื่องการป้องกัน
ทุจริตและเป็นตัวชี้วัดที่มีค่าน้ำหนักของคะแนนที่สูงในปี
ถัดไป ต้องทำความเข้าใจศึกษา Guidelines ให้ดีเพื่อ
ป้องกันความผิดพลาด 

10. การป้องกันการทุจริต          100 คะแนน 

 



2. ผลการประเมินตัวชี้วัดย่อยพร้อมด้วยประเดน็ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและการรักษาระดับ ดังนี้ 

 2.1 ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผูม้ีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA Scale ระดับ
คะแนน 

ประเดน็ที่ต้องแก้ไข/ปรับปรงุ/
รักษาระดับ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)    
1. การปฏิบัติหน้าที่    86.43  กำหนดมาตรการเพื่อพัฒนา

ปรบัปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
I1. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการแกผู่้ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มาก
น้อยเพียงใด 
• เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 

 
 
 

• เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

 
 
 

- น้อยหรือไม่มีเลย 4.55% 
- น้อย 2.27% 
- มาก 50.00% 
- มากทีสุ่ด 43.18% 
- น้อยหรือไม่มีเลย 2.27% 
- น้อย 6.82% 
- มาก 50.00% 
- มากทีสุ่ด 40.91% 

77.05 จากผลการประเมินช้ีให้เห็นว่า
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในอาจยังไม่ทราบขั้นตอน
ปฏิบัติงาน ควรจัดทำผังการ
ขั้นตอนพร้อมด้วยระยะเวลา
ของแต่ละกระบวนงาน 
 กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการ แก่ผูม้าติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จัก
เป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 
• เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 

 
 
 

- น้อยหรือไม่มีเลย 2.27% 
- น้อย 2.27% 
- มาก 65.91% 
- มากทีสุ่ด 29.55% 

74.45  กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
• มุ่งผลสำเร็จของงาน 

 
 
 

• ให้ความสำคญักับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
 
 
 

• พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเอง 

 
 

- น้อยหรือไม่มเีลย 0.00% 
- น้อย 4.55% 
- มาก 61.36% 
- มากทีสุ่ด 34.09% 
- น้อยหรือไม่มีเลย 0.00% 
- น้อย 9.09% 
- มาก 56.82% 
- มากทีสุ่ด 34.09% 
- น้อยหรือไม่มีเลย 0.00% 
- น้อย 9.09% 
- มาก 59.09% 
- มากทีสุ่ด 31.82% 

75.42 
 
 
 

 กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดขีึ้น 

 
 



ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA Scale ระดับ
คะแนน 

ประเดน็ที่ต้องแก้ไข/ปรับปรงุ/
รักษาระดับ 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่ง
ดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน 
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม ่
• เงิน 

 
• ทรัพย์สิน 

 
• ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น 

การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

 
 
 

- มี 2.27% 
- ไม่มี 97.73% 
- มี 2.27% 
- ไม่มี 97.73% 
- มี 4.55% 
- ไม่มี 95.45% 

96.97 
 

 กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้
กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่
ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บคุลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีการรับสิ่งดังต่อไปน้ี หรือไม่ 
• เงิน 

 
• ทรัพย์สิน 

 
• ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น 

การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

 
 
 
 
 

- มี 2.27% 
- ไม่มี 97.73% 
- มี 2.27% 
- ไม่มี 97.73% 
- มี 4.55% 
- ไม่มี 95.45% 

96.97 
 
 

 กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการใหส้ิ่ง
ดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทน
ในอนาคต หรือไม่ 
• เงิน 
• ทรัพย์สิน 
• ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น 

การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

 
 
 
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

- มี 6.82% 
- ไม่มี 93.18% 

97.73 
 

 กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

2. การใช้งบประมาณ  77.62 กำหนดมาตรการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจำปี 
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 4.55% 
- น้อย 31.82% 
- มาก 52.27% 
- มากทีสุ่ด 11.36% 

56.89  กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA Scale ระดับ
คะแนน 

ประเดน็ที่ต้องแก้ไข/ปรับปรงุ/
รักษาระดับ 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดย
คำนึงถึงประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 
• คุ้มค่า 

 
 
 

• ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 

 
 

- น้อยหรือไม่มีเลย 0.00% 
- น้อย 2.27% 
- มาก 56.82% 
- มากทีสุ่ด 40.91% 
- น้อยหรือไม่มีเลย 0.00% 
- น้อย 6.82% 
- มาก 52.27% 
- มากทีสุ่ด 40.91% 

78.95 
 

 กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 75.00% 
- น้อย 18.18% 
- มาก 4.55% 
- มากทีสุ่ด 2.27% 

88.68  กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 77.27% 
- น้อย 22.73% 
- มาก 0.00% 
- มากทีสุ่ด 0.00% 

92.50  กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปน้ี มาก
น้อยเพียงใด 
• โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 
 

• เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

 
 
 
- น้อยหรือไม่มีเลย 4.55% 
- น้อย 4.55% 
- มาก 45.45% 
- มากทีสุ่ด 45.45% 
- น้อยหรือไม่มีเลย 70.45% 
- น้อย 13.64% 
- มาก 6.82% 
- มากทีสุ่ด 9.09% 

79.63 
 

 กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
• สอบถาม 

 
 
 

• ทักท้วง 
 
 

 

 
 
 
- น้อยหรือไม่มีเลย 4.55% 
- น้อย 6.82% 
- มาก 56.82% 
- มากทีสุ่ด 31.82% 
- น้อยหรือไม่มีเลย 4.55% 
- น้อย 13.64% 
- มาก 54.55% 
- มากทีสุ่ด 27.27% 

69.09 
 

 

 กำหนดมาตรการเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 



ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA Scale ระดับ
คะแนน 

ประเดน็ที่ต้องแก้ไข/ปรับปรงุ/
รักษาระดับ 

• ร้องเรียน 
 

- น้อยหรือไม่มีเลย 6.82% 
- น้อย 11.36% 
- มาก 56.82% 
- มากทีสุ่ด 25.00% 

  

3. การใช้อำนาจ  75.50 กำหนดมาตรการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 6.82% 
- น้อย 15.91% 
- มาก 61.36% 
- มากทีสุ่ด 20.45% 

66.82  กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
ระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 9.09% 
- น้อย 15.91% 
- มาก 54.55% 
- มากทีสุ่ด 20.45% 

62.25  กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 4.55% 
- น้อย 31.82% 
- มาก 45.45% 
- มากทีสุ่ด 18.18% 

59.14  กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I16 ท่านเคยถกูผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 68.18% 
- น้อย 27.27% 
- มาก 4.55% 
- มากทีสุ่ด 0.00% 

87.95  กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I17 ท่านเคยถกูผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 75.00% 
- น้อย 22.73% 
- มาก 2.27% 
- มากทีสุ่ด 0.00% 

90.98 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิง
บวก 
 รักษาระดับ 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
• ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 

 
 
 

• มีการซื้อขายตำแหน่ง 
 
 
 

• เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

 
 

- น้อยหรือไม่มีเลย 68.18% 
- น้อย 9.09% 
- มาก 15.91% 
- มากทีสุ่ด 6.82% 
- น้อยหรือไม่มีเลย 81.82% 
- น้อย 15.91% 
- มาก 0.00% 
- มากทีสุ่ด 2.27% 
- น้อยหรือไม่มีเลย 75.00% 
- น้อย 9.09% 
- มาก 13.64% 
- มากทีสุ่ด 2.27% 

85.86 
 
 

 กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดขีึ้น 



ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA Scale ระดับ
คะแนน 

ประเดน็ที่ต้องแก้ไข/ปรับปรงุ/
รักษาระดับ 

4. การใช้ทรพัย์สินของทางราชการ  72.95 กำหนดมาตรการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอา
ทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้
กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 79.55% 
- น้อย 15.91% 
- มาก 2.27% 
- มากทีสุ่ด 2.27% 

90.95 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิง
บวก 
 รักษาระดับ 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สนิของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ
สะดวกมากน้อยเพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 11.36% 
- น้อย 18.18% 
- มาก 56.82% 
- มากทีสุ่ด 13.64% 

57.70  กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพยส์ินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 2.27% 
- น้อย 11.36% 
- มาก 56.82% 
- มากทีสุ่ด 29.55% 

71.36  กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำ
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

- น้อยหรอืไม่มเีลย 72.73% 
- น้อย 20.45% 
- มาก 6.82% 
- มากทีสุ่ด 0.00% 

88.68  กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สนิของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
 

- น้อยหรือไม่มีเลย 2.27% 
- น้อย 25.00% 
- มาก 54.55% 
- มากทีสุ่ด 18.18% 

62.98  กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 6.82% 
- น้อย 13.64% 
- มาก 54.55% 
- มากทีสุ่ด 25.00% 

66.05  กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

5. การแก้ไขปญัหาทุจริต  76.25 กำหนดมาตรการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้
ความสำคัญ กบัการต่อต้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 2.27% 
- น้อย 4.55% 
- มาก 56.82% 
- มากทีสุ่ด 36.36% 

75.93  กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปน้ี 
หรือไม ่
• ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการ

ทุจริตในหน่วยงานให้มีประสทิธิภาพ 
• จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตของหน่วยงาน 

 
 
- มี 95.45% 
- ไม่มี 4.55% 
- มี 93.18% 
- ไม่มี 6.82% 

94.32 
 

ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิง
บวก 
 รักษาระดับ 

 
 



 
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA Scale ระดับ

คะแนน 
ประเดน็ที่ต้องแก้ไข/ปรับปรงุ/

รักษาระดับ 
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการ
แก้ไข มากน้อยเพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 2.27% 
- น้อย 6.82% 
- มาก 65.91% 
- มากทีสุ่ด 25.00% 

71.41  กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

• เฝ้าระวังการทุจริต 
 
 
 
• ตรวจสอบการทุจริต 
 
 
 
• ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 

 
 
- น้อยหรือไม่มีเลย 2.27% 
- น้อย 6.82% 
- มาก 56.82% 
- มากทีสุ่ด 34.09% 
- น้อยหรือไม่มีเลย 2.27% 
- น้อย 6.82% 
- มาก 56.82% 
- มากทีสุ่ด 34.09% 
- น้อยหรือไม่มีเลย 4.55% 
- น้อย 9.09% 
- มาก 52.27% 
- มากทีสุ่ด 34.09% 

73.64 
 
 

 กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 2.27% 
- น้อย 11.36% 
- มาก 59.09% 
- มากทีสุ่ด 27.27% 

70.61  กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน
หน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 
• สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่าง

สะดวก 
 
 

• สามารถติดตามผลการร้องเรยีนได้ 
 
 
 

• มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
 

 
 
 
- น้อยหรือไม่มีเลย 2.27% 
- น้อย 9.09% 
- มาก 61.36% 
- มากทีสุ่ด 27.27% 
- น้อยหรือไม่มีเลย 2.27% 
- น้อย 6.82% 
- มาก 63.64% 
- มากทีสุ่ด 27.27% 
- น้อยหรือไม่มีเลย 2.27% 
- น้อย 6.82% 
- มาก 63.64% 
- มากทีสุ่ด 27.27% 

71.59 
 
 

 กำหนดมาตรการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

 
 



 
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA Scale ระดับ

คะแนน 
ประเดน็ที่ต้องแก้ไข/ปรับปรงุ/

รักษาระดับ 
• มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อ

ตนเอง 
 

- น้อยหรือไม่มีเลย 2.27% 
- น้อย 9.09% 
- มาก 63.64% 
- มากทีสุ่ด 25.00% 

  

 

สรุปผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ IIT ทั้ง 30 ตัวช้ีวัด ทางหน่วยงานเห็นควรกำหนดมาตรการเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2 ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผูม้ีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA Scale ระดับ
คะแนน 

ประเดน็ที่ต้องแก้ไข/ปรับปรงุ/
รักษาระดับ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)    
6. คุณภาพการดำเนินงาน  
  

 85.88 กำหนดมาตรการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

E1 เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

• เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด  
 
 
 

• เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

 
 
 

- น้อยหรือไม่มีเลย 1.04% 
- น้อย 2.08% 
- มาก 39.58% 
- มากทีสุ่ด 57.29% 
- น้อยหรือไม่มีเลย 1.04% 
- น้อย 4.17% 
- มาก 45.83% 
- มากทีสุ่ด 48.96% 

82.77 
 
 
 

จากผลการประเมินช้ีให้เห็นว่าการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มา
เข้ารับบริการหรือติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานอาจจะไม่ทราบถึงข้อมูล
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ควรชี้แจงหรือจัดทำผังการ
ขั้นตอนพร้อมด้วยระยะเวลาของแต่
ละกระบวนงานเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
 กำหนดมาตรการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
 

E2 เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ 
อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 0.00% 
- น้อย 5.21% 
- มาก 33.33% 
- มากทีสุ่ด 61.46% 

85.51  กำหนดมาตรการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

E3 เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มาก
น้อยเพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 0.00% 
- น้อย 3.13% 
- มาก 67.71% 
- มากทีสุ่ด 29.17% 

75.56 เจ้าหน้าที่ควรมีการช้ีแจงข้อมูลเมื่อ
ประชาชนหรือผู้ที่เข้ารับบริการมีข้อ
สงสัยหรือมีความวิตกกังวลต่อการ
ดำเนินงาน เพื่อคลายความสงสัย
เหล่านั้น  
 กำหนดมาตรการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา ท่านเคยถูก
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่าย
หรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน 
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม ่

• เงิน 
• ทรัพย์สิน 
• ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ 

เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง 
เป็นต้น 

 
 
 
 

- ไม่มี 100% 
- ไม่มี 100% 
- ไม่มี 100% 
 

100  ควรเฝ้าระวังและติดตาม 



ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA Scale ระดับ
คะแนน 

ประเดน็ที่ต้องแก้ไข/ปรับปรงุ/
รักษาระดับ 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก มากน้อยเพียงใด 

- น้อยหรือไม่มเีลย 0.00% 
- น้อย 1.04% 
- มาก 41.67% 
- มากทีสุ่ด 57.29% 

85.55  กำหนดมาตรการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  85.68 กำหนดมาตรการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหนว่ยงานที่ท่านติดต่อ 
มีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

• เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
 
 
 
• มีช่องทางหลากหลาย 

 
 
- น้อยหรือไม่มีเลย 0.00% 
- น้อย 4.17% 
- มาก 39.58% 
- มากทีสุ่ด 56.25% 
- น้อยหรือไม่มีเลย 0.00% 
- น้อย 5.21% 
- มาก 44.79% 
- มากทีสุ่ด 50.00% 

82.94 ควรมีการพัฒนาและประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารของหน่วยงาน
ให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานและ
การเข้าถึงเพราะยุคปัจจุบันนี้การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจำเป็น
เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน  
 กำหนดมาตรการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลทีส่าธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 0.00% 
- น้อย 4.17% 
- มาก 40.63% 
- มากทีสุ่ด 55.21% 

83.80  กำหนดมาตรการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม่ 

- ม ี97.92% 
- ไม่มี 2.08% 
 

97.92 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบ
คำถาม เมื่อมีขอ้กังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 0.00% 
- น้อย 6.25% 
- มาก 68.75% 
- มากทีสุ่ด 25.00% 
 

73.13 เจ้าหน้าที่ควรมีการช้ีแจงข้อมูลเมื่อ
ประชาชนหรือผู้ที่เข้ารับบริการมีข้อ
สงสัยหรือมีความวิตกกังวลต่อการ
ดำเนินงาน เพื่อคลายความสงสัย
เหล่านั้น อีกทัง้และควรจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในประเด็นที่
ประชาชนมีข้อสงสัย 
 กำหนดมาตรการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือไม่ 

- ม ี90.63% 
- ไม่มี 9.38% 
 

90.63 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

 
 
 
 



ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA Scale ระดับ
คะแนน 

ประเดน็ที่ต้องแก้ไข/ปรับปรงุ/
รักษาระดับ 

8. การปรับปรุงการทำงาน  83.25 กำหนดมาตรการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดี
ขึ้นมากน้อยเพียงใด 

- น้อยหรือไม่มเีลย 0.00% 
- น้อย 7.29% 
- มาก 45.83% 
- มากทีสุ่ด 46.88% 
 

79.99 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
ชี้แจงและปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถกูต้อง 
ถูกใจและรวดเร็ว 
 ปรับปรุงเพ่ิมเติม 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการ
และขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 0.00% 
- น้อย 5.21% 
- มาก 39.58% 
- มากทีสุ่ด 55.21% 

83.45  กำหนดมาตรการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยี
มาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

- ม ี100% 
 

100 ผู้ตอบแบบประเมินตอบในเชิงบวก 
 รักษาระดับ 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผูม้าติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 00% 
- น้อย 6.25% 
- มาก 81.25% 
- มากทีสุ่ด 12.50% 
 

69.00 ให้ผู้มารับบริการทำแบบประเมิน
พร้อมทั้งแบบเสนอความต้องการ
เพื่อให้หน่วยงานได้ปรับปรุงการ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 กำหนดมาตรการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ใหม้ีความโปร่งใสมาก
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

- น้อยหรือไม่มีเลย 1.04% 
- น้อย 1.04% 
- มาก 43.75% 
- มากทีสุ่ด 54.17% 
 

83.82  ประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อ
สร้างการรับรู้ให้ประชาชนว่ามีการ
ดำเนินการอะไรไปบ้างประชาชนจะ
ได้มีทัศนคติทีด่ีต่อหน่วยงาน 

สรุปผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ทั้ง 15 ตัวชี้วัด ได้ 94.06 คะแนน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประเด็นที่ควรได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง และกำหนดมาตรการเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่  
1. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  
➢ E1 เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น

ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ผลการประเมนิเป็นดังนี้ 

 
 



 ผลการตอบแบบสอบถาม พบว่า หัวข้อที่ 1. ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ให้บริการในหน่วยงาน ดำเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบว่าน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย คิดเป็นร้อยละ 4.55   
ตอบว่าน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.27 ตอบในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50.00 และตอบมากที่สุด 43.18 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 77.43 ชี้ให้เห็นว่ายังมีผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะไม่ทราบข้อมูลขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ   
 แนวทางแก้ไข ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษารายละเอียดและขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อจะได้ดำเนินงานให้ถูกต้อง
อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานต้องชี้แจงให้ผู้มารับบริการเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง  
 
 ส่วนหัวข้อที่ 2. ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ให้บริการในหน่วยงาน ดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบว่าน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย คิดเป็นร้อยละ 2.27 ,ตอบว่าน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.82   
ตอบในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 50.00 และตอบมากที่สุด 40.91 ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 76.66 ผลการ
วิเคราะห์ ชี้ให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่เข้าใจถึงกระบวนการการดำเนินการ ว่าแต่ละกระบวนงาน 
มีระยะเวลาดำเนินการมากน้อยเพียงใด   
 แนวทางแก้ไข ผู้ปฏิบัติงานต้องชี้แจงระยะเวลาแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนกับผู้มารับบริการเพื่อลดการ
เข้าใจผิดระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการและหน่วยงานควรทำผังระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจนว่าแต่
ละ Process ใช้ระยะเวลาเท่าใด  
 

2. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
➢ E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย

เพียงใด? 

 
 ผลการตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ EIT ข้อ E6 หัวข้อประเมินย่อยที่ 1 การเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงานเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.17 
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39.58 และมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.25 ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 84.15  
 หัวข้อประเมินย่อยที่ 2 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานมีช่องทางหลากหลาย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นอยู่ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 5.21 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 44.79 และมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 81.73 
  ผลการวิเคราะห์ ชี้ใหเ้ห็นวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะไม่ทราบถึงช่องทางต่างๆที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล
ต่างๆของหน่วยงาน เพราะหน่วยงานขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง บางครั้งการเข้าถึงเทคโนโลยีและ
ช่องทางข่าวสารของประชาชนในพื้นที่อาจจะยังน้อยเพราะประชาชนส่วนใหญท่ำการเกษตรกรรมไมค่่อยได้
ติดต่อกับทางราชการถ้าไม่มีเหตุจำเป็น   
 แนวทางแก้ไข หน่วยงานต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน/ผู้ที่
เข้ารับบริการ เช่นทำป้ายไวนิลติดที่ศาลาประชาคมแต่ละหมู่บ้าน หรือจุดที่ประชาชนสัญจรผ่านไปมา หรือใช้
ช่องทาง application line, Facebook, Twitter หรือสรา้งเป็นแบนเนอร์ Popup แสดงหน้าเว็บไซต์  
 
 
 



➢ E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด? 

 
 ผลการตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ EIT ข้อ E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบ
คำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด  ผลการประเมินพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.25 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 68.75  
และความคิดเห็นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.00 ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 73.13   
 ผลการวิเคราะห์ ชี้ใหเ้ห็นวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนอาจจะมีข้อสงสัยหรือความไม่เข้าใจหรือมี
การสื่อสารที่ผดิพลาดหรือคลาดเคลื่อนจึงอาจทำให้มีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
 แนวทางแก้ไข หน่วยงานต้องช้ีแจงการดำเนินงานให้ชัดเจนว่ามีขั้นตอนวิธีการอย่างไร เพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องจะได้ลดข้อกงัวลของผู้ที่มาขอรับบริการ 
 

3. ตัวชี้วัดที่ 8 ปรับปรุงการทำงาน  
➢ E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย เข้าไปมีสว่นร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

 
 ผลการตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ EIT ข้อ E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผูม้าติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีสว่นร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด ผลการประเมนิพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นอยู ่
ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.25 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.25 และความคิดเห็นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
12.50 ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 69.00   
 ผลการวิเคราะห์ ชี้ใหเ้ห็นวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนยังมองว่าหน่วยงานไม่มีการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผูม้าติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีบทบาทหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน  

 แนวทางแก้ไข ให้ผู้มารับบรกิารใช้ช่องทางผ่านการทำแบบประเมินพร้อมทั้งแบบเสนอความต้องการ
เพื่อให้หน่วยงานได้ปรับปรุงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น หรือเสนอความคิดเหน็ผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น Line 
Facebook หรือหน่วยงานอาจพิจารณาแต่งต้ังให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ เช่นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา หรือคณะพัฒนา 

 



 2.3 ผลการประเมินการเปดิเผยข้อมูล OIT 
OIT 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
ข้อมลูพื้นฐาน 
ข้อ ประเดน็การตรวจ ความคิดเหน็ คะแนน ประเดน็ที่ต้องแก้ไข/

ปรับปรุง/รักษาระดับ 
O1 โครงสร้าง  100 รักษาระดับ 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร  100 รักษาระดับ 
O3 อำนาจหน้าที่  100 รักษาระดับ 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  100 รักษาระดับ 
O5 ข้อมูลการตดิต่อ  100 รักษาระดับ 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  100 รักษาระดับ 

ข่าวประชาสัมพันธ ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  100 รักษาระดับ 

การปฏิสัมพนัธ์ข้อมูล 
O8 Q&A  100 รักษาระดับ 
O9 Social Network  100 รักษาระดับ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
แผนการดำเนินงาน 
O10 แผนดำเนินงานประจำป ี  100 รักษาระดับ 
O11 รายงบกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 

รอบ 6 เดือน 
 100 รักษาระดับ 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป ี  100 รักษาระดับ 
การปฏิบัติงาน 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  100 รักษาระดับ 
การให้บริการ 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บรกิาร  100 รักษาระดับ 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  100 รักษาระดับ 
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ

ให้บริการ 
 100 รักษาระดับ 

O17 E-Service  100 รักษาระดับ 
 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงนิงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป ี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  100 รักษาระดับ 
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 
 100 รักษาระดับ 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - URL ที่นำเขา้เป็นข้อมูลรายงาน
งบการเงิน งวดประจำเดือน
เมษายน – เดอืนพฤษภาคม 

0.00 รักษาระดับ 



2564 และรายงานงบการเงิน 
งวดประจำเดือนตุลาคม – 
ธันวาคม 2563 – แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 1.กรณีรายงานประจำปี 
จะต้องมีข้อมูลรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 2.มีข้อมูล
รายละเอียดสรุปการใช้จ่าย
งบประมาณ เช่น ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 3.เป็นรายงานผล
ของปี พ.ศ.2563 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  100 รักษาระดับ 
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุ 
 100 รักษาระดับ 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

 100 รักษาระดับ 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประจำป ี

 100 รักษาระดับ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  100 รักษาระดับ 
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
 100 รักษาระดับ 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพฒันาทรัพยากร
บุคคล 

 100 รักษาระดับ 

O28 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำป ี

 100 รักษาระดับ 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

 100 รักษาระดับ 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 100 รักษาระดับ 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 100 รักษาระดับ 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมสี่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  100 รักษาระดับ 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  100 รักษาระดับ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจำนงสุจรติของผู้บริหาร 
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  100 รักษาระดับ 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  100 รักษาระดับ 



การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป ี  100 รักษาระดับ 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  100 รักษาระดับ 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  100 รักษาระดับ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  100 รักษาระดับ 
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ

ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 
 100 รักษาระดับ 

O41 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำป ี

 100 รักษาระดับ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทจุริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจรติภายในหน่วยงาน 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน 
 100 รักษาระดับ 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหนว่ยงาน 

 100 รักษาระดับ 

สรุปผลการประเมิน ด้านการเปิดเผยข้อมูล OIT ทั้ง 2 หัวข้อ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันทุจริต ซ่ึงประกอบด้วย
ตัวชี้วัดย่อย 43 ข้อ ผลการประเมินพบว่า จำนวน 42 ข้อ มีผลคะแนนอยู่ที่ 100 คะแนน เห็นควรรักษาระดับคะแนน ซึ่งข้อ 
O20 ได้คะแนน 0.00 คะแนน เห็นควรแก้ไขปรับปรุงตามข้อคิดเห็น   



3. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 จากผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ ของเทศบาลตำบลลำนารายณ ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้ผู้รับผิดชอบจะต้องรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) 
และเสนอต่อผู้บริหารปีละ 2 ครั้งช่วงที่ 1 เดือน เมษายน และช่วงที่ 2 เดือน ตุลาคม 

 
มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดำเนนิการ 
การรายงานตดิตามผล 

1. การเพิ่มคุณภาพ
การดำเนินงาน ด้าน
การปฏิบัติงานและ
การให้บริการตาม
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด 

1. จัดหางบประมาณ 
2. จัดทำผังการปฏิบัติงานแต่ละกระบวนงานแต่ละขั้นตอนว่าแต่ละ
ขั้นตอนดำเนินการอะไรบ้างและใช้ระยะเวลาเท่าใด 
3. นำไปเผยแพร่บนสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก ่
3.1 บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยงาน 
3.2 สื่อออนไลน์ เช่น facebook  
3.3 นำผังการปฏิบัติงานไปติดตั้งไว้ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านทั้ง 14 
หมู่บ้าน 
4. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ประชาชนทราบถึงผังการ
ทำงาน 
5. จัดทำแผนพับขนาดพกพาแจกให้ประชาชนที่เข้าบริการ 
6. จัดทำรายงานสรุปผลปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน และ
ครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม 
 
 
 
 

สำนักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 
 
 

ต.ค.2564 - ก.ย 
2565 

ราย 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน 
และครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม 
 

20 



มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

การรายงานตดิตามผล 

2. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ด้านการ
เผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานด้านการ
ดำเนินงานเพื่อให้
ประชาชนหรือผู้เข้า
รับบริการสืบค้น
ข้อมูลได้ง่ายไม่
ซับซ้อนและมี
ช่องทางที่
หลากหลาย 

1. เสนอผู้บริหารเพ่ือของบประมาณทำการปรับปรุง website ของ
หน่วยงาน 
2. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล โดยผ่านช่องทาง line facebook  
3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบแหล่งเผยแพร่ข้อมูลโดยผ่าน
ช่องทางเสียงตามสายและผ่านพี่เลี้ยงคณะกรรมการบริหารจัดการ
ขยะทั้ง 14 หมู่บ้าน จำนวน 98 คน  
4. จัดทำป้ายไวนิลขนาด 1.2x2.4 ไปติดตั้งตามศาลาประชาคมและ
หน้าที่ทำการหน่วยงาน 
5. จัดทำรายงานสรุปผลปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน และ
ครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม 

สำนักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 
 

ต.ค.2564 - ก.ย 
2565 

ราย 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน 
และครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม 
 

3. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ด้านการ
ชี้แจงและตอบ
คำถามข้อสงสัย
เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงาน 

1. รวบรวมคำถามจากเจ้าหน้าที่ที่มีความใกล้ชิดในการให้บริการของ
แต่ละกระบวนการทำงานเพ่ือนำมาวิเคราะห์ว่าประเด็นไหน
ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความสงสัย เช่น คำถามเกี่ยวกับการขึ้น
ทะเบียนรับเบีย้ยังชีพ, การชำระภาษีหรือการยกเว้นภาษี 
2. ค้นหาคำตอบ คำช้ีแจง จากระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
หรือจากผู้บังคับบัญชา 
3. รวบรวมคำถามเพื่อสรุปเป็นคำตอบเพื่อนำเข้าที่ประชุมเพื่อให้
เจ้าหน้าที่รับทราบแนวคำถาม-คำตอบเพ่ือจะได้ชี้แจงหรือตอบคำถาม
ให้ประชาชนทราบไปในทิศทางเดียวกันเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน 
4. จัดทำรายงานสรุปผลปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน และ
ครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม 

สำนักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 
 

ต.ค.2564 - ก.ย 
2565 

ราย 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน 
และครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม 
 

21 



มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

การรายงานตดิตามผล 

4. การปรับปรุงการ
ทำงาน ด้านการเปิด
โอกาสให้
ผู้รับบริการหรอืผู้มี
ส่วนได้เสียเข้าร่วม
ปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน 

1. จัดทำแบบเสนอความต้องการ และแบบประเมินความพึงพอใจ
เพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือผู้เข้ารับบริการเสนอความต้องการให้หน่วยงาน
ทราบ 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นและความต้องการ
ผ่าน website ของหน่วยงาน หรือผ่านผู้นำชุมชน เช่น ส.อบต 
ผู้ใหญ่บ้าน หรอืคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทั้ง 14 หมู่บ้าน  
98 คน   
3. รวบรวมความต้องการตามข้อ 1 และ 2  มาดำเนินการหา
ทางแก้ไขจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งเพื่อนำข้อเสนอและความ
ต้องการไปยกระดับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
4. แต่งตั้งประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาซึ่งมีนายกเป็นประธาน 
4. จัดทำรายงานสรุปผลปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน และ
ครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม 

สำนักปลัดฯ 
 

มกราคม 2565 - 
ตุลาคม 2565 ที่
เลือกดำเนินการ
ช่วงนี้เนื่องจาก 
หน่วยงานจะมี
ผู้บริหารที่มาจาก
การเลือกต้ังเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ 

รายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง 
ของเดือน ตุลาคม 2565 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 

  ผู้บริหารควรเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาทมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของภาคประชาชนในพื้นที่ 
เพื่อก่อให้เกิดการยับยั้ง เปิดโปง และร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง   โดยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชัน  
ภาคประชาชนในระดับ  ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีความเป็นอิสระในการทำงาน และสร้างความน่าเช่ือถือให้เกิดขึ้นกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปราบปรามคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการ ป้องปรามและตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ ของสังคมอย่างรอบด้านโดยไม่เปิดโอกาสให้เกิดการคอร์รัปชันได้  
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