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รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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คํานํา
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐ
กลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนําขอมูลผลการประเมินรวมทั้ง
ขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงานไดอยางหมาะสม เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการชับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการปองกันและปราปรามการทุจริต รวมทั้ง
สะท อ นถึ ง ความตั้ ง ใจของหน ว ยงานในการยกระดั บ มาตรฐานการดํ า เนิ น งานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
(Good Governance) ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล รายงานการวิเคราะหผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัด
ทั้ง ๑๐ ตั วชี้วัด ไดแ ก (๑) การปฏิบั ติห น าที่ (๒) การใชงบประมาณ (๓) การใช อํานาจ (๔) การใช ทรั พยสินของ
ราชการ (๕) การแกไขปญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดําเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุง
ระบบการทํางาน (๙) การเปดเผยขอมูล และ (๑๐) การปองกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (Internal) การรับรูของผูรับบริการผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และการ
เผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 สํานักปลัดฯ หวังเปนอยางยิ่งวา ผลการประเมินครั้งนี้จะ
ชวยสนับสนุ น สงเสริม และยกระดับคุ ณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญ
คือ ไดมีบทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะทอนภาพลักษณเชิงบวก
ใหกับหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPl)
ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นตอไป
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1. หลักการและเหตุผล
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment-ITA) ประจําป พ.ศ. 2563 ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 21
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 -2580) ไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดตัวชี้วัด และ
คาเปาหมายของแผนแมบทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) กําหนดคาเปาหมายใหหนวยงานภาครัฐ
มีผลการประเมินผานเกณฑดวยคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ในป พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
มี ค าคะแนนเท ากับ 94.72 คะแนน อยู ใ นระดั บ A จึ งผ านเกณฑ ก ารประเมิ น และมี ผลคะแนนเป นอั นดับ 1
ของประเทศในระดับองคการบริหารสวนจังหวัด
เมื่อตรวจสอบผลคะแนนเปนรายตัวชี้วัด พบวา ยังมีหลายขอที่ องคการบริหารสวนสมุทรสาคร
ไดผลคะแนนในระดับที่นอย ดังนั้น เพื่อยกระดับคะแนนของหนวยงาน และทําใหเห็นพัฒนาการในด านคุณธรรม
และความโปร ง ใสของหน ว ยงานได อ ย า งชั ด เจน ในป พ.ศ. 2564 องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
จึงไดนําจุดออน ตามประเด็นตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้ วัด ของผลคะแนนประจําป พ.ศ. 2563 ที่มีคาคะแนน ต่ํากวา
95 คะแนน มาพิจารณาเพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาหนวยงานตอไป
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาคร ประจําป 2563
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3. การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ปงบประมาณ 2563
จากผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
พบวา ยังมีคะแนนรายตัวชี้วัดอยูหลายขอที่ไดผลคะแนนในระดับที่มีคาคะแนนต่ํากวา 95 คะแนน เชน ตัวชี้วัดที่ 6
คุณภาพการดําเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ตัวชี้วัดที่ 9
การเป ดเผยขอมูล ดังนั้น เพื่อยกระดับคะแนนของหนวยงาน และทําให เห็นพัฒนาการในดานคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงานไดอยางชัดเจน ในป พ.ศ. 2564 องค การบริหารส วนจังหวัดสมุ ทรสาคร จึงไดนําจุดออน
ตามประเด็นตัวชี้วดั ที่มีคาคะแนน ต่ํากวา 95 คะแนน มาพิจารณาเพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาหนวยงานตอไป
4. ขอแนะนําเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน
1. จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูมาติดตอหรือรับบริการ ณ จุดใหบริการในรูปแบบที่งาย
และสะดวก เชน ประเมินผลผาน OR Code และรายงานผลการประเมินใหผูบริหารทองถิ่นไดรับทราบ อยางนอย
ปละ 2 ครั้ง รวมทั้งเผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจดังกลาวใหบุคลากรภายในหนวยงานและสาธารณชนไดรับ
ทราบ
2 จัดทําแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาใหบริการประชาชน และระบุผูรับผิดชอบงานใหบริการใน
ทุกกระบวนงานใหทราบ โดยเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบผานชองทางที่หลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อ
สังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจายขาว ฯลฯ
3 พัฒนาการบริการสรางมาตรฐานที่เทาเทียม เชน การจัดใหมีบัตรคิว หรือการนําเทคโนโลยีมาใช
ในการจัดระบบคิว โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับจํานวนผูมารับบริการในแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนอง
ในการแก ไข) กรณีบุคลากรเลื อกปฏิบัติและให บริการโดยไมเปนธรรม เชน ผานทางหมายเลขโทรศัพท สื่อสังคม
ออนไลนของหนวยงาน อีเมลหนวยงาน เว็บไซตหนวยงาน เปนตน
5. กําหนดแนวทางในการชื่นชม ยกยองบุคลากรที่ใหบริการประชาชนตามมาตรฐานของหนวยงาน
กําหนดไว รวมทั้ งมีมาตรการในการดําเนิ นการกั บบุคลากรที่ใหบ ริการโดยเลื อกปฏิบั ติและไม เป นธรรม เชน การ
ตักเตือน ภาคทัณฑ เปนตน
6. พัฒนาบุคลากร โดย
- ปลูกฝงฐานความคิดในการแยกแยะผลประโยชน ส วนตนและส วนรวม เชน เสริมสรา ง
ความรูใหเกิดความตระหนักในการเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนบุคคล
- สรางวัฒนธรรมองคกรในการใหบริการอยางเทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติ เชน กําหนด
ประเด็นการใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไวในพันธกิจขององคกรและมีแนวทางในการดําเนินการรวมกันอยางตอเนื่อง
7. กํ า หนดมาตรการบริ ห ารงานบุ ค คลตามหลั ก คุ ณ ธรรมในการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ
ความกาวหนาโดยกําหนดขอตกลงการปฏิบัติงานในระดับบุคคล พิจารณาจากเกณฑผลงาน/ผลสําเร็จของงาน/กรอบ
ระยะเวลา/ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
8. มีก ารประกาศยกย อ งชมเชย หรื อให รางวั ลแก บุ คลากรผู ป ฏิ บัติ งานเต็ มกํ า ลั งความสามารถ
ดวยความวิริยะอุตสาหะ เปนระยะ
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ตัวชีว้ ัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
1. มีและปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
- จั ดข อมูลข าวสารเกี่ ยวกับ การบริหารงานบุ คคล การบริ หารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคาลาง การจัดซื้อจัดจาง การใชจายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑวิธกี ารที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชน
ทราบและตรวจสอบ โดยมีขอมูลครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
- มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- มีสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. มีชองทางการสื่อสารเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ ที่จะติดตอสอบถามหรือ
ขอขอมูลหรือรับฟงคําติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เชน
- จั ด ให มี ห มายเลขโทรศั พ ท เ ฉพาะที่ มี เ จ า หน า ที่ ใ ห บ ริ ก ารข อ มู ล การบริ ก ารหรื อ การ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดระยะเวลาทําการ
- แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการที่จะ
ติดตอสอบถามหรือขอขอมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- จั ดใหมี ชองทางสื่อ สารในรูป แบบต างๆ เช น การจั ดตั้ งศู นยบริ การร วม กลอง/ตูรั บฟ ง
ความคิ ดเห็ น ตู ปณ. ขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น การประชุ ม รั บ ฟ ง ความคิ ดเห็ น การสั ม ภาษณ รายบุ คคล
สื่อสังคมออนไลน เปนตน
3. มีการเผยแพรผลงานและขอมูลที่เปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปนปจจุ บันทางเว็บ ไซตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสื่อออนไลนรูปแบบอื่นๆ และชองทางที่หลากหลาย อาทิ บอรดประชาสัมพันธตาม
หมูบานหรือชุมชน สื่อสิ่งพิมพ วารสารประชาสัมพันธ จดหมาย ขาวเผยแพรใหกับหนวยงานตางๆ หอกระจายขาว
เสียงตามสาย วิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียง การจัดหนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่ การโฆษณาผานรถกระจายเสียง
การจัดแถลงขาว การจัดนิทรรศการ ฯลฯ
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน
1. มีการอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชนหรือผูมาติดตอ มีดังนี้
1.1 มีเกาอี้รับรองผูมาติดตอราชการหรือรับบริการ
1.2 มีป าย/สัญ ลักษณบอกทิศทางหรือตําแหนงในการเขาถึ งจุดใหบ ริการไดสะดวกและ
ชัดเจน และที่ต้งั ของจุดใหบริการ
1.3 มีแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบแตละขั้นตอนและชองทางการติดตอ
1.4 มีแบบคํารองพรอมทั้งตัวอยางการกรอกขอมูล และเจาหนาที่ผูใหคําแนะนํา
1.5 มี ก ารให บ ริ การนอกเวลาราชการสํ าหรั บ การบริ ก ารที่ มี ความจํ า เป นเร งด วน หรื อ
พิจารณาจัดบริการใหสอดคลองกับผลสํารวจความตองการของผูรับบริการในพื้นที่
1.6 มีการออกแบบสถานที่คํานึงถึงผูพิการ สตรีมีครรภ และผูสูงอายุ
1.7 ใหบริการอินเตอรเน็ต หรือ WIFI
1.8 บริเวณจุดที่สําคัญหรืออันตรายมีการออกแบบหรือใหสามารถมองเห็นไดชัดเจนตาม
หลักสากลทั้งขณะยืน หรือลอเลื่อน
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1.9 มีการจัดแสงสวางอยางเพียงพอ
1.10 มีการจัดบัตรคิว หรือระบบเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อใหบริการไดอยางเปนธรรม
1.11 มีจุดแรกรับเพื่อชวยอํานวยความสะดวกตางๆ เชน คัดกรองผูมาติดตอ ใหคําแนะนํา
ในการขอรับบริการหรือชวยเตรียมเอกสาร
2. มีระบบบริการเชิงรุก และชุดบริการเคลื่อนที่ใหบริการนอกสถานที่ หรือในชวงนอกวันและเวลา
ราชการ เชน การจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่ หรือการปรับขยายเวลาการให บริการในช วงพักเที่ยง หรือจัดตั้งระบบ
One Stop Service (OSS) หรือบริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เปนตน
3. มีการประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดใหบริการในรูปแบบที่งายและสะดวกตอผูรับบริการและนํา
ผลการประเมินมาวิเคราะห สรุป รายงานใหผูบริ ห ารหนวยงานพิจารณาเพื่ อปรับปรุงคุณภาพการปฏิ บัติงานและ
บริการอยางนอยปละ 2 ครั้ง รวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดและประชาชนทราบ
4. จัดฝกอบรมสงเสริมความรู และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูใหบริการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. ผูบริหารจัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากรอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะในการปรับปรุ งกระบวนการทํางาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการใหดีขึ้น และเผยแพร
ประชาสัมพันธผลการประชุมใหบุคลากร และประชาชนทราบ
6. ประกาศยกยองชมเชยบุคลากรที่ใหบริการผูมาติดตอ และประชาชนดวยหัวใจ และจิตบริการ
7. มีเทคโนโลยีสารสนเทศมาพั ฒนาการปฏิบัติงานใหโปรงใส มี ประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเชน ใหบริการชําระภาษีผานอินเตอรเน็ต การใชโปรแกรมอนุมัติงานกอสราง แจงผลการอนุมัติผานระบบ
SMS การจองคิวขอรับบริการออนไลน การแจงเรื่องรองเรียนรองทุกขผานระบบออนไลน
8. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพั ฒนาและปรั บปรุ งระบบบริการ โดยนํา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยมาประยุกตใชงานใหมีความสะดวก รวดเร็ว งายตอการใช งาน และคุมคา โดยพิ จารณาใหเหมาะสมกับ
จํานวนผูมารับบริการ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความรูดานเทคโนโลยีของบุคลากรผูดูแลระบบอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล
วั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อ ประเมิ น การเผยแพร ข อ มู ล ที่ เ ป น ป จ จุ บั น บนเว็ บ ไซต ข องหน ว ยงานเพื่ อ เป ด
เผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น
1. ขอมูลพื้นฐาน ตามขอ 01 -๐9
2. ขอมูลการบริหารงาน ตามขอ 010 - 017
3. เงินงบประมาณ ตามขอ 018 - o24
4. ทรัพยากรบุคคล ตามขอ 025 - 028
5. ความโปรงใส ตามขอ o29 - 033
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทําและปรับปรุงขอมูลตามขอคําถาม 01 - 033 และนําขอมูล
เขาสูเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการเปดเผยขอมูลดังกลาว ตองมีลักษณะดังนี้
1. ขอมูลตามขอคําถาม 01 - 033 สามารถเขาถึงผาน URL โดยตรง
2. ขอมูลตามขอคําถาม 01 - 033 ตองเผยแพรที่เว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. ขอมูลตามขอคําถาม 01 - 033 ตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงที่ประชาชนทั่วไปสามารถ
เข าใจและสืบคนขอมูลได ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทอ งถิ่นตองรักษาและคงสภาพเว็บไซตหลักของหน วยงานให
สาธารณชนสามารถเขาถึงไดทุกชวงเวลา
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- การนําเขาขอมูลในระบบ ITAS (http://(itas.nacc.goth) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองบันทึกขอมูลโดยการตอบขอคําถาม มี/ไมมี ขอมูลใหครบทุกขอ พรอมระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปสูแหลงที่อยูของ
ขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงาน โดยอาจระบุคําอธิบายเพิ่มเติมในชองเพื่อประกอบการตอบแตละขอคําถาม
- ผูดูแลระบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองสอบทานขอมูลใหเปนไปตามขอเท็จจริง มีความถูกตอง และเปนปจจุบัน กอนการนําสงขอมูลเขาสูระบบ ITAS
5. ประเด็นที่หนวยงานตองพัฒนา
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment-ITA) ประจํ าป พ.ศ. 2563 ขององคก ารบริ หารส วนจั งหวัดสมุท รสาคร
อันประกอบดวย แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
(EIT) เมื่อนําผลการประเมินมาวิเคราะห โดยแบงตามตั วชี้วัด โดยจําแนกเฉพาะตัวชี้วัดที่ คะแนนต่ํากวารอยละ 95
และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) โดยจําแนกเฉพาะตัวชี้วัดที่ 0 คะแนน สามารถจําแนกเพื่อยกระดับ
คะแนนในตัวชี้วัดรายขอได ดังนี้
5.1 แบบวัดการรับรู EIT
แบบวั ด การรั บ รู ข องผู มีส ว นได สว นเสี ย ภายนอก (EIT) ทํ า ให เ ห็ นถึ ง ภาพลั ก ษณข องหน ว ยงาน
ในการให บ ริ ก ารที่ ป ระชาชนได ส ะท อ นกลั บ มา ซึ่ ง มี ห ลายตั ว ชี้ วั ด ที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 95 ดังนั้น เพื่อยกระดับผลคะแนนใน ป พ.ศ. 2564 ทุกสวนราชการในสังกัดจึงตองพัฒนา
ปรับปรุงในการดําเนินงานโดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ไมจําเปน เจาหนาที่สามารถตอบคําถามได
เมื่อประชาชนมีขอสงสัย และตองดําเนินงานดวยความโปรงใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได โดยสามารถแยกเปน
ประเด็นที่ตองพัฒนา ดังนี้
5.1.1 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน
ประเด็นประเมิน
คะแนน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ 88.54
- กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน/การ
ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็น
ใหบริการอยางชัดเจน
ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
89.10
- เปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด
87.98
. - เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ 89.48
- สรางจิตสํานึกแกเจาหนาทีใ่ นหนวยงานใหบริการตอ
ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ
ผูมาติดตออยางเทาเทียมกัน
อื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด
- เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ 89.48
ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ
อื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด
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E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ 88.73
- สรางจิตสํานึกแกเจาหนาทีใ่ นหนวยงานใหบริการ
ใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ใหบริการ
อยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูลตอผูมา
แกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือ
ติดตอ
บิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด
- เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ 88.73
ใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ใหบริการ
แกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือ
บิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด
E5 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการ
ดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของ
ประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอย
เพียงใด
- หนวยงานที่ทานติดตอ มีการ
ดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของ
ประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอย
เพียงใด

88.35

- สรางจิตสํานึกแกเจาหนาทีใ่ หดําเนินงานโดยคํานึงถึง

ประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก
88.35

5.1.2 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ประเด็นประเมิน
E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทาน
ติดตอมีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
- เขาถึงงาย ไมซบั ซอน
- มีชองทางหลากหลาย

คะแนน
88.64
88.64
88.65

ประเด็นที่ควรพัฒนา
- พัฒนาระบบใหมีชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของ
หนวยงานอยางหลากหลาย และเขาถึงงาย

E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและ 89.68
- จัดอบรมใหความรูแกเจาหนาที่เกี่ยวกับการ
ตอบคําถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานขององคกร และความรูในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
การดําเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอย
อยางสม่ําเสมอ และอนุญาตใหเจาหนาที่เขารวมอบรมเมื่อมี
เพียงใด
หนวยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อเพิ่มองคความรูแกเจาหนาที่ให
- หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจง
89.68 สามารถชี้แจงและตอบคําถาม เมื่อผูมาติดตอมีขอกังวล
และตอบคําถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัย
สงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานไดอยางชัดเจน
เกี่ยวกับการดําเนินงานไดอยางชัดเจน มาก
นอยเพียงใด
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5.1.3 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน
ประเด็นประเมิน
E11 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ
มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด
- เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ
มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด
E12 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการ
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดําเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอย
เพียงใด
- หนวยงานที่ทานติดตอ มีการ
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดําเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอย
เพียงใด
E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสให
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน
เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงานไดดีขึ้น มากนอยเพียงใด
- หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาส
ใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนได
สวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงานไดดีขึ้น มากนอยเพียงใด
E15 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ ให
มีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด
- หนวยงานที่ทานติดตอ มีการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ ให
มีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด

คะแนน
88.49

ประเด็นที่ควรพัฒนา
- ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้น
โดยประชาสัมพันธใหผูตดิ ตอทราบชองทางเสนอแนะหรือ
รองเรียนเจาหนาที่ของหนวยงาน

88.49
86.79

- ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/การ
ใหบริการ ใหมีความสะดวกไมสรางขั้นตอนโดยไมจําเปน

86.79

87.82

- เปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน/การ
ใหบริการของหนวยงาน

87.82

88.04
88.04

- ปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความ
โปรงใสและลดขั้นตอน เพื่อใหผูมาติดตอไดรับความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
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5.2. แบบ OIT (คะแนนรวม OIT 95.5)
5.2.1 การเปดเผยขอมูล
ตัวชี้วัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประเด็นการตรวจ คะแนน
O27 หลักเกณฑ
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

0.00

สํานัก/กอง/หนวย
ที่รับผิดชอบขอมูล
กองการเจาหนาที่

ประเด็นที่ควรพัฒนา
- จัดทําหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และนําเผยแพรใน Website ใหครบทุกหลักเกณฑ

5.2.2 การปองกันการทุจริต
ตัวชี้วัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส
การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
ประเด็นการตรวจ คะแนน
สํานัก/กอง/หนวย
ประเด็นที่ควรพัฒนา
ที่รับผิดชอบขอมูล
O30 ชองทางแจง 0.00
กองการเจาหนาที่
- จัดใหมีชองทางการแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตโดยให
เรื่องรองเรียนการ
แยกออกจากชองทางรองเรียน/รองทุกขทั่วไป รวมทั้งมี
ทุจริต
เจาหนาที่ผรู ับเรื่องโดยเฉพาะ และขอมูลตองเปนความลับ
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6. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานเพื่อยกระดับคะแนน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ในป พ.ศ. 2564
มาตรการ
1. จัดทําขั้นตอน
และระยะเวลา
การปฏิบัติงาน/
การใหบริการ

ขั้นตอนหรือวิธีการ
1. สวนราชการในสังกัด
ตรวจสอบงานในอํานาจหนาที่
เพื่อจัดทําขั้นตอนการ
ใหบริการ โดยคํานึงถึงความ
สะดวก รวดเร็ว ไมเพิ่ม
ขั้นตอนที่ไมจําเปน
2. เผยแพรการจัดทําขั้นตอน
และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การใหบริการ
ผานชองทาง ดังนี้
- บริเวณสถานที่ใหบริการ
- บอรดประชาสัมพันธ
- Website
- คูมือสําหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ.อํานวยความ
สะดวกฯ
2.หลักเกณฑการ - จัดทําหลักเกณฑการบริหาร
บริหารและ
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให
พัฒนาทรัพยากร ครอบคลุมในทุกๆดาน
บุคคล
3. อบรมให
1. จัดอบรมใหความรูแก
ความรูแก
เจาหนาที่เกี่ยวกับการ
คณะผูบริหาร
ปฏิบัติงานของหนวยงาน และ
สมาชิกสภา อบจ. ความรูในเรื่องอื่นๆ ที่
ขาราชการ
เกี่ยวของ
พนักงานจางและ 2. สนับสนุนใหเจาหนาที่เขา
บุคลากรในสังกัด รวมอบรมเมื่อมีหนวยงานอื่น
จัดขึ้น
3. จัดอบรมเกี่ยวกับการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบ
ทุกสวนราชการที่มีงาน
ใหบริการ

การกํากับติดตาม
- รายงานความกาวหนาและ
สรุปผล ณ สิ้นปงบประมาณ

กองการเจาหนาที่

- รายงานความกาวหนาและ
สรุปผล ณ สิ้นปงบประมาณ

ทุกสวนราชการ

- รายงานความกาวหนาและ
สรุปผล ณ สิ้นปงบประมาณ

ทุกสวนราชการ
กองการเจาหนาที่
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มาตรการ
4. การรองเรียน
รองทุกขการ
ทุจริต

ขั้นตอนหรือวิธีการ
1. จัดทําหลักเกณฑ วิธกี าร
ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดําเนินงานเรื่อง
รองเรียนรองทุกขการทุจริต
2. เผยแพรหลักเกณฑ
ดังกลาวผาน Website
3. จัดใหมีชองทางในการ
รองเรียนรองทุกขการทุจริต
โดยเฉพาะ
5. ประชาสัมพันธ 1. ปรับปรุง Website ของ
การดําเนินงาน หนวยงานสม่ําเสมอ และ
ของหนวยงาน
เผยแพรขอมูลใหเปนปจจุบัน
ชัดเจน และสามารถมองเห็น
ไดงาย
2. นําขอมูลการดําเนินงาน
ของหนวยงานเผยแพรในเพจ
facebook ใหเปนปจจุบัน
3. นําขอมูลการดําเนินงาน
ของหนวยงานเผยแพรในศูนย
ขอมูลขาวสารฯ ใหเปน
ปจจุบัน
4. สรางแบรนดขององคการ
บริหารสวนจังหวัดโดยการใช
ลายน้ําโลโกของ อบจ.สค.
เพื่อใหเกิดภาพจําและเพิ่มแรง
กระตุนการรับรูขอมูลขาวสาร
6. การอํานวย
1. จัดใหที่นั่งสําหรับผูมา
ความสะดวกใน ติดตอ
การบริการ
2. มีขั้นตอน/แผนผัง
ประชาชนหรือผู 3. มีเจาหนาที่ใหบริการเพื่อ
มาติดตอ
ติดตอสอบถาม
4. งดการเรียกรับสําเนาบัตร
ประชาชนจากผูมารับบริการ
5.จัดทําระบบการยื่นชําระ
ภาษีออนไลน

ผูรับผิดชอบ
กองการเจาหนาที่

การกํากับติดตาม
- รายงานความกาวหนาและ
สรุปผล ณ สิ้นปงบประมาณ

สํานักปลัดฯ

- รายงานความกาวหนาและ
สรุปผล ณ สิ้นปงบประมาณ

ทุกสวนราชการที่มีงาน
ใหบริการ

- รายงานความกาวหนาและ
สรุปผล ณ สิ้นปงบประมาณ

กองคลัง

