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คำนำ 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นการประเมินเพ่ือให้หน่วยงานที่เข้า
ร่วมการประเมินฯ ได้รับทราบคุณลักษณะและสถานะการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทัว่ประเทศ  

  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง  อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนการประเมินหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง จาก 3 
แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด  

  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง  
อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ฉบับนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ดียิ่งขึ้นไป 
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1. หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็น
กลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่ หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ  
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง  
อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง  
อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลคะแนน 88.68 คะแนน  
อยู่ในระดับ A  ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง จาก 3 แบบวัด  คือ  
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT  และแบบวัด OIT ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน ส่วนแบบวัดที่มี
คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด EIT  

  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.50 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
92.32 ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.10  ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 86.85 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.93  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.68 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
79.28 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.90 ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน  
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.49 

  สรุปได้ว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อย
ละ 100 ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 75.49 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
กรุงชิง  อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
แต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 

 3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป) จำนวน 5 ตัวช้ีวัด คือ  
       3 .1 .1  ตัวชี้ วัด  การป้ องกันการทุ จริต  ได้คะแนนเท่ ากับ  100 .00 คะแนน  

เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  
เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร  และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (2)  มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  มาตรการ
ภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต หน่วยงานควรให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีความพยายามที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดลงหรือไม่
สามารถเกิดขึน้ได ้ 

       3.1.2 ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับ 97.50 คะแนน เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
ให้สาธารณชนทราบ  ใน 5  ประเด็น  คือ  (1)  ข้อมูลพ้ืนฐาน  ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐาน  ข่าวประชาสัมพันธ์  
และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2)  การบริหารงาน  ได้แก่  แผนดำเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และการให้บริการ   
(3)  การบริหารเงินงบประมาณ  ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  และการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุ  (4)  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(5)  การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  และการเปิดโอกาส  
ให้ เกิดการมีส่วนร่วม เห็นได้ว่าหน่วยงานควรเน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 
และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้น
ข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

       3.1.3 ตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับ 92.32 คะแนน เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน หรือดำ เนินงาน
ตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใส และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  

       3.1.4 ตัวชี้วัด การใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับ 89.10 คะแนน เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้  ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา
เกี่ยวกบัการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ 

 
 
 



 

       3.1.5 ตัวชี้วัด การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับ 86.85 คะแนน เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่ งใส 
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานให้ความสำคัญกับการเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของตนเองได้ 

 3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดทีไ่ด้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน) จำนวน 6 ตัวชี้วัด คือ 

       3.2.1 ตัวชี้วัด การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับ 81.93 คะแนน  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็น
ของตนเองหรือนำไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากร
ภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซ่ึงหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการขออนุญาต 
ที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานมีการกำกับดูแล และตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน 
        3.2 .2 ตัวชี้ วัด  ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากั บ 81 .68 คะแนน  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน 
เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ แต่ทั้งนี้หน่วยงานควรจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

        3.2.3 ตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ  79.28 คะแนน  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 
ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง   
เห็นได้ว่า หน่วยงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต บุคลากรมีความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต       
        3.2 .4  ตัวชี้ วัด  การปรับปรุงการทำงาน  ได้คะแนนเท่ ากับ  76 .90 คะแนน  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อเข้ามามสี่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       3.2 .5  ตัวชี้ วัด  คุณภาพการดำเนิ นงาน ได้คะแนนเท่ ากับ  75 .49 คะแนน  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
คุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่าคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก และไม่พบว่ามี
การเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นๆที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ให้บริการ แต่ทั้งนี้ควรมีการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
สาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส 
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ  

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

  หน่วยงานได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 88.68 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการ
ประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราว
ร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ือนำไปสู่การ
พัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะ
สามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการ
เปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งข้ึน ได้แก่ 
  - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีเนื้อหาหรือ
รายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด 
งบประมาณท่ีใช้ดำเนินงาน เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่ประเมิน 
  - เพ่ิมมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่
เลือกปฏิบัติ 
  - สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการ
การทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 
  - ส่งเสริมการทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
  - เพ่ิมมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการทำงานอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
  - ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่
หลากหลายมากข้ึน 
  - เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
  - ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
  - เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 



 
5. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ/กิจกรรม ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
(1) แสดงความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานด้านต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกรุงชิง 

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานด้านต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกรุงชิง ผ่าน
เว็บไซต์และช่องทางอ่ืนที่
หลากหลาย 

สำนักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง 

-รายงาน
ความก้าวหน้า  
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(2) มาตรการกำกับให้เจ้าหน้าที่
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ให้ บ ริ ก า ร
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ 

เพ่ิมมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าที่
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ใ ห้ บ ริ ก า ร
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ  

สำนักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง 

-รายงาน
ความก้าวหน้า  
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(3) สร้างช่องทางการร้องเรียน 
การติดตามผลการร้องเรียน และ
สร้างความม่ันใจในการจัดการ
การทุจริต ตลอดจนปกป้อง
ผู้กระทำการร้องเรียน โดยหาก
พบการทุจริตในหน่วยงาน 

จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การ
ติดตามผลการร้องเรียน และ
สร้างความม่ันใจในการจัดการ
การทุจริต 

สำนักปลัด -รายงาน
ความก้าวหน้า  
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(4) ส่งเสริมการทำงานที่คำนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก 
 

จัดให้ มีมาตรการส่ งเสริมการ
ทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
 

สำนักปลัด 
 

-รายงาน
ความก้าวหน้า  
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(5) ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงานที่ เข้าถึงง่าย ไม่
ซั บซ้ อน  และเพ่ิ มช่ องท างที่
หลากหลายมากข้ึน 

ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานที่
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิม
ช่องทางที่หลากหลายมากข้ึน 

สำนักปลัด -รายงาน
ความก้าวหน้า  
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(6) มาตรการกำกับติดตามการ
ท ำ ง า น ข อ ง เจ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง
หน่วยงานในการทำงานอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ ปิ ดบั งห รื อ
บิดเบือนข้อมูล 

เพ่ิมมาตรการกำกับติดตามการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานในการทำงานอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล 

สำนักปลัด -รายงาน
ความก้าวหน้า  
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(7 ) การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

สำนักปลัด -รายงาน
ความก้าวหน้า  
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(8) ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นหรือให้
คำแนะนำในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการได้โดยสะดวก 

จัดให้มีช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น ในรูปแบบต่างๆ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การรับฟังความคิดเห็น ให้
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป
ไดร้ับทราบ  

สำนักปลัด -รายงาน
ความกา้วหน้า  
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

 






