
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร  

 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ   
(พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดนำผลการประเมิน ITA ไป
กำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ซึ่งในระยะแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) กำหนดคาเปาหมาย 
ใหหนวยงานภาครัฐที่เขารวมการประเมิน ITA ตองผานเกณฑดวยคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป และในระยะท่ี 2 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกำหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 57 
คะแนน และหนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   
ซึ่งในป พ.ศ. 2565 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร มีคาคะแนนเทากับ 98.86 คะแนน อยูในระดับ AA 
ผานเกณฑการประเมิน  

จากการตรวจสอบผลคะแนนเปนรายตัวชี้วัด พบวา ยังมีบางตัวชี้วัดที่องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาครไดผลคะแนนในระดับท่ีนอย ดังนั้น เพ่ือยกระดับคะแนนของหนวยงาน และทำใหเห็นพัฒนาการ
ในดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานไดอยางชัดเจน ในป พ.ศ. 2566 องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาคร จึงไดนำจุดออนตามตัวชี้วัดของผลคะแนนในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีมีคาคะแนนต่ำกวา 
100 คะแนน มาพิจารณาเพ่ือกำหนดแนวทางพัฒนาหนวยงานตอไป 

       1. การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
       ผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
พบวามีผลคะแนน 98.86 คะแนน อยูในระดับ AA ดังนี้ 
 

 
/ ผลการประเมิน ... 
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     ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ผลคะแนน ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)  

1. การปฏิบัติหนาที่ 100 ผลคะแนน IIT ที่ไดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ไดแก ดานการปฏิบัติหนาที่ , การใชอำนาจ , 
การใชทรัพยสินของทางราชการ และการ
แกปญหาการทุจริต จึงควรรักษามาตรฐาน
การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐตอไป สำหรับดานการใช
งบประมาณตองดำเนินการปรับปรุง 
 

2. การใชงบประมาณ 99.51 
3. การใชอำนาจ 100 
4. การใชทรัพยสินของทางราชการ 100 
5. การแกปญหาการทุจริต 100 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 97.55 ผลคะแนน EIT พบวามีประเด็นที่ตองปรับปรุง 
คือ คุณภาพการดำเนินงาน , ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร และการปรับปรุงการทำงาน  
โดยดำเนินการดังนี้ 
- กำชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานตามข้ันตอน
และระยะเวลาที่กำหนดโดยเครงครัด , สราง
จิตสำนึกแกเจาหนาที่ในหนวยงานใหบริการ
กับผูมาติดตอราชการอยางเทาเทียมกัน 
ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล 
ตอผูมาติดตอราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน
ของประชาชนและสวนรวมเปนสำคัญ 
- พัฒนาระบบใหมีชองทางเขาถึงขอมูล
ขาวสารของหนวยงานอยางหลากหลาย และ
เขาถึงงาย จัดใหมีการประชาสัมพันธขาวสาร
ที่เปนปจจุบัน โดยประชาสัมพันธลงหนา
เว็บไซตของหนวยงาน และ facebook 
- ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/
การใหบริการ ใหมีความสะดวกและไมสราง
ขั้นตอนโดยไมจำเปน 
 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.97 
8. การปรับปรุงการทำงาน 95.37 

 

/ แบบวัดการเปดเผยขอมูล … 
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แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

9. การเปดเผยขอมูล 100 ผลคะแนน OIT พบวา มีคะแนน 100 
คะแนนเต็ม ควรรักษามาตรฐานการ
ดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐตอไป 
 

10. การปองกันการทุจริต 100 

 

2. ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสมุทรสาคร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

จากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงไดกำหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตาม 

1. เปดโอกาสใหบุคลากร
ในสังกัดสามารถรองเรียน  
/รองทุกข และรองเรียน
เรื่องการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบไดสะดวก
และปลอดภัย 

 - ประชาสัมพันธใหบุคลากร  
ในสังกัดทราบถึงชองทาง
รองเรียน/รองทุกข และ
รองเรียนเร่ืองการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่สามารถ
เขาถึงไดงาย สะดวก และ
ปลอดภัยตอผูรองเรียน 

สำนักปลัดฯ ,    
กองการเจาหนาท่ี , 
กองยุทธศาสตรฯ 

ตุลาคม 2565 
ถึง 

กันยายน 2566 

รายงานผลการ
รองเรียน/รองทุกข 
และการรองเรียนเรื่อง
การทุจริตและประพฤต ิ   
มิชอบประจำเดือน 

2. การใชงบประมาณ 
ใหเปนไปตามแผนการ
ดำเนินงาน 

- กำชับเจาหนาที่ใหดำเนินการ
ใชจายงบประมาณ ใหเปนไป
ตามแผนการดำเนินงาน 

ทุกสวนราชการ ตุลาคม 2565 
ถึง 

กันยายน 2566 

ตรวจสอบจากการ       
รายงานผลการใชจาย
งบประมาณประจำเดือน 

3. เปดโอกาสให
ประชาชนผูใชบริการ  
ไดมีสวนรวมในการ
ปรับปรุง พฒันา      
การดำเนินงาน การ
ใหบริการขององคการ
บริหารสวนจังหวัด 

- จัดใหมีชองทางการรับฟง
ความคิดเห็นเพื่อผูมีสวนได
สวนเสียภายนอกไดเขามามี
สวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนา การดำเนินงาน    
การใหบริการขององคการ
บริหารสวนจังหวัด โดย
ประชาสัมพันธในรูปแบบ   
สื่อออนไลน การรับฟงความ
คิดเห็น และ facebook 
- กำชับเจาหนาท่ีใหปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่
กำหนดโดยเครงครัด 

ทุกสวนราชการ ตุลาคม 2565 
ถึง 

กันยายน 2566 

ตรวจสอบจากหนา
เว็บไซตหลักของ
หนวยงาน เพื่อ
นำไปสูการปฏิบัติ 



- 4 - 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตาม 

4. ปรับปรุงงานให 
บริการประชาชนใหมี
ความโปรงใส สะดวก 
รวดเร็ว  

- จัดทำบัตรคิวเพื่อความ
โปรงใสในการใหบริการ 
- ยกเลิกการเรียกรับสำเนา
เอกสารเพ่ือลดภาระใหกับ
ประชาชน 
 

สำนักปลัดฯ 
กองชาง 
กองคลัง 

กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุข 

ตุลาคม 2565 
ถึง 

กันยายน 2566 

รายงานผลความ   
พึงพอใจของ
ประชาชนตอคุณภาพ
การใหบริการ     

5. สงเสริมและพัฒนา 
ทักษะความรู ความ 
สามารถของเจาหนาท่ี 
ผูปฏิบัติงาน 

- สงเจาหนาที่เขารับการ
อบรมหลักสูตรตางๆ ตามที่
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน กำหนด  
- จัดอบรมใหความรูกับ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหมี
มีความรู ความสามารถ  
ในงานท่ีรับผิดชอบ  
  

ทุกสวนราชการ ตุลาคม 2565 
ถึง 

กันยายน 2566 

รายงานผลการเขารับ
การอบรม 

6. การเปดเผยขอมูล
สาธารณะบริเวณ
เว็บไซตหลักของ
หนวยงานใหเปน
ปจจุบันและมีเน้ือหา
ครบถวน 

- เผยแพรขอมูลท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ การ
ดำเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาครใหเปนปจจุบัน 
- สงเสริมใหทุกสวนราชการ
มีสวนรวมในการจัดทำขอมูล
ตามแบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ (OIT) 
 

ทุกสวนราชการ ตุลาคม 2565 
ถึง 

กันยายน 2566 

ผลการดำเนินงาน
หนาเว็บไซตหลักของ
หนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


