
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
 
      คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดเล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการตอตานการทุจริตท้ังของสํานักงาน 
ป.ป.ช. และของสํานักงานคณะกรรมการตอตานการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงไดมีมติใหมีการ 
บูรณาการการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งท่ี 304-51/2554 เม่ือวันท่ี 14 
กรกฎาคม 2554 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ "ใหสํานัก/สถาบัน/ศูนยในสังกัดสํานักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความ
พรอมตามดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สําหรับการประเมินผลตอไป และอนุมัติการปรับ
แผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามท่ีเสนอ ท้ังนี้ โครงการ
พัฒนาดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะ
ใกลเคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เม่ือดําเนินการตามโครงการ
ท้ังสองเสร็จเรียบรอยแลว ควรท่ีจะนําผลการดําเนินการมาบูรณาการรวมกัน” กลาวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัด
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เปนเครื่องมือตอตานการทุจริตท่ีใชในการประเมินความพยายาม
ของหนวยงานภาครัฐ ในการตอตานการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากขอเท็จจริงในการ
ดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบไดจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ ขณะท่ีการประเมินคุณธรรมการดําเนินงานเปน
เครื่องมือตอตานการทุจริตท่ีใชวัดระดับการทุจริตในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (measure corruption) 
โดยประเมินผลจากการรับรูหรือประสบการณตรงของประชาชนท่ีเคยรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ ดังนั้น เพ่ือดึง
จุดแข็งของท้ังสองระบบและเพ่ือใหเกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไดมีมติบูรณาการ
เครื่องมือการประเมินท่ีใชในการตอตานการทุจริตท้ังสองระบบเขาดวยกัน แลวเรียกเครื่องมือใหมวา "การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)” 
 
แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
      การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค
เพ่ือเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงได ใน
ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการดําเนินการมาตรฐานการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ของ เทศบาลตําบลทาอุเทน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ตามท่ีไดดําเนินการวิเคราะห ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลตําบลทาอุเทน ปงบประมาณ พ.ศ.2563 และได
กําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 

โดยไดมีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังตอไปนี้ 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ 

1. สรางความโปรงใส
ในการใหบริการ 
สาธารณะ/บริการ 
ประชาชน เพ่ือ ให
เกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดย
ทัดเทียมกัน และโดย
ไมเลือกปฏิบัติ 

ใหทุกสวนราชการ
กําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานในแตละสวน
งาน เชน  
1.ปฏิบัติกับผูขอรับ
บริการอยางเทาเทียม   
2.กําหนดระยะเวลา
แลวเสร็จของ
กระบวนงาน 
3.ประเมินความพึง
พอใจเชิงสถิติ เชน การ
รองเรียน/รองทุกข 
4.คูมือแนะนํา หรือ
แสดงขอมูลการ
ใหบริการทาง Social 
Media ใหประชาชน
ท่ัวไปไดทราบ 

ทุกสวน
ราชการ 

ปงบประมาณ 
2564 

1.รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต
ละภารกิจและผลการประเมิน
ความพึงพอใจตอ 
สาธารณชน 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจ
ของตอคุณภาพการใหบริการ 
รอยละ 80 
3 .ลดจํานวน ขอ รองเรียน 
การใหบริการสาธารณะ 
ท่ีไมเปนธรรมเลือกปฏิบัติ 

1. ใหทุกสวน
ราชการทํา
แผนผัง ข้ันตอน
การขอรับบรกิาร
ในงานท่ี
รับผิดชอบ ตาม
คูมือประชาชน 
2. ทําการกรอก
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
จากผูมาขอรับ
บริการใน
หนวยงาน 

2. มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาท่ี 
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
 

มีการจัดทําแผนภูมิ 
ข้ันตอนและระยะเวลา
การดําเนิน การเก่ียวกับ
การบริการประชาชน
รายละเอียดท่ีเก่ียวของ
ในแตละข้ันตอน 
เปดเผย ณ ท่ี 
ทําการ และ ในระบบ 
เครือขายสารสนเทศ
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ทุกสวน
ราชการ 

ปงบประมาณ 
2564 

1.มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธี
และมาตรฐานท่ีใชในการ
ใหบริการ 
2.มีแผนภูมิแสดงขอมูลการ 
ใหบริการ ข้ันตอนและ
ระยะเวลาการดําเนินการ
เก่ียวกับการบริการประชาชน 
ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของ
หนวยงาน 
3. ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการใหบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 

ใหทุกสวน
ราชการทํา
แผนผัง ข้ันตอน
การขอรับบรกิาร
ในงานท่ี
รับผิดชอบ ตาม
คูมือประชาชน 



1.มาตรการ/แนวทาง 
 

1. สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียม
กัน และโดยไมเลือกปฏิบัติ 
 
วิธีการดําเนินการ 
     ใหทุกสวนราชการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานในแตละสวนงาน เชน  
1.ปฏิบัติกับผูขอรับบริการอยางเทาเทียม   
2.กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของกระบวนงาน 
3.ประเมินความพึงพอใจเชิงสถิติ เชน การรองเรียน/รองทุกข 
4.คูมือแนะนํา หรือแสดงขอมูลการใหบริการทาง Social Media ใหประชาชนท่ัวไปไดทราบ 
 
ตัวช้ีวัด 
1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแตละภารกิจและผลการประเมินความพึงพอใจตอ 
สาธารณชน 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจของตอคุณภาพการใหบริการ รอยละ 80 
3. ลดจํานวน ขอรองเรียนในการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ  
 

งบประมาณ  5,000 บาท 
 
 

 
2.มาตรการ/แนวทาง 
 

2. มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

วิธีการดําเนินการ 
     มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนิน การเก่ียวกับการบริการประชาชนรายละเอียดท่ีเก่ียวของใน
แตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการ และ ในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ตัวช้ีวัด 
1.มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ 
2.มีแผนภูมิแสดงขอมูลการใหบริการ ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ ท่ีทําการ 
และเว็บไซตของหนวยงาน 
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
 

งบประมาณ  5,000 บาท 
 
 
 


