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คำนำ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเจตนารมณ์มุ ่งหวังให้หน่วยงาน

ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการ

ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง

เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ      

ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป�นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ

ระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่  (๒) การใช้

งบประมาณ  (๓) การใช้อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขป�ญหาการทุจริต (๖) คุณภาพ

การดำเนินงาน (๗)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเป�ดเผยข้อมูล และ 

(๑๐) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป�นป�จจุบันบน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี ้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารสว่นตำบลตันหยงลิมอในรอบป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ หวังเป�นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย

สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ   

สำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ ่งจะสามารถสะท้อน

ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนกีารรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนต่อไป 
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๑. หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป�นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป�นกลไกในการสร้างความตระหนักให้

หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ

โปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)”  

ป�จจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป�นกลยุทธ์

ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ซ่ึง

ถือเป�นการยกระดับให้เป�นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้

เป�น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้

หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ

หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตันหยงลิมอ  อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๒.๕๓  คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม

และความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ  B 

เม่ือพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด มีดังนี้ อันดับท่ี ๑ ตัวชี้วัดการป้องกันทุจริต  

ได้ ๙๓.๗๕ คะแนน  อันดับที่ ๒ ตัวชี้วัดปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนน ๙๒.๓๙  อันดับที่ ๓ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ    

ได้คะแนน ๙๐.๙๓  อันดับที่ ๔ ตัวชี้วัดการแก้ไขป�ญหาการทุจริต ได้คะแนน ๘๙.๐๑  อันดับที่ ๕ ตัวชี้วัดการ

ใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน ๘๘.๔๔  อันดับที่ ๖ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนน  ๘๖.๒๘ 

อันดับที ่ 7 ตัวชี ้ว ัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนน ๘๔.๓๗  อันดับท่ี ๘ ตัวชี ้ว ัดการปรับปรุงการทำงาน            

ได้คะแนน ๘๐.๒๙  อันดับท่ี ๙ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน ๗๓.๔๓  และอันดับท่ี ๑๐ ตัวชี้วัด

การเป�ดเผยข้อมูล ได้ ๖๓.๓๔ คะแนน 

สรุปได้ว่าจุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ ๙๓.๗๕ คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปฏิบัติ

หน้าท่ี ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด  คือ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเป�ดเผยข้อมูล ได้เท่ากับร้อยละ 

๖๓.๓๔ คะแนน 

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยง  

ลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ

ตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดท่ีจะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

 

 

 



๓.๑  จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จำนวน  ๖ ตัวช้ีวัด  คือ 

 (๑) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๓.๗๕ เป�นคะแนน

จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป�นป�จจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเป�ดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน

ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น  

 (1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

 (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 

 ซึ่งเป�นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้

ลดน้อยลง  โดยการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป�น

รูปธรรม 
 

  (๒)  ตัวชี้วัดท่ี ๑ การปฏิบัติหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๒.๙๓ เป�นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง          

ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานมีความโปร่งใสปฏิบัติงานหรือดำเนินการตาม

ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป�นไปตามหลักการ

ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานแต่อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป�นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

 (๓)  ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๐.๙๓  เป�นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็น         

ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์

ต่าง ๆ 

 (๔) ตัวชี้วัดท่ี ๕ การแก้ไขป�ญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๙.๐๑ เป�นคะแนน

จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขป�ญหาการทุจริตของหน่วยงานโดยประเมิน

จากผู้บริหารสูงสุดที่ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต  การทบทวนนโยบายป้องกันการทุจริต  จัดทำ

แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบเรื่องทุจริต  และลงโทษทางวนิัย  

ความเชื่อมั่นของช่องทาง  การร้องเรียน  ระดับการแก้ไขป�ญหาการทุจริต  และการนำผลการตรวจสอบของ

หน่วยตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานตรวจสอบภายนอกไปปรับปรุงระบบการป้องกันการทุจริต 

 (๕) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๘.๔๔         

เป�นคะแนนจากการประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ         

โดยประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรภายในและและบุคลากรภายนอก  แนวปฏิบัติและกระบวนการขอ

อนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ  และกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 (๖) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๒๘  เป�นคะแนน

จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ

ดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ

ระยะเวลาท่ีกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล



แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมาไม่ป�ดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  และประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ใน

การถูกเจ้าหน้าท่ีเรียกรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนๆเพ่ือแลกกับการอนุมัติ  อนุญาต  และบริการอ่ืนๆ  

ทั้งยังประเมินการรับรู้เกี ่ยวกับการบริหารงานและดำเนินงานในภาพรวมที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของ

ประชาชนและส่วนรวมเป�นหลัก 
 

3.2  จุดท่ีต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๘๕)  จำนวน  ๔ ตัวช้ีวัด  คือ 

(๑)  ตัวชี้วัดที่  ๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๘๔.๓๗ เป�นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป�และเผยแพร่อย่าง

โปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป�นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือ

ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า

เดินทาง ฯลฯ  ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้

ความสำคัญกับการเป�ดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ

หน่วยงานตนเองได้ 

(๒) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๐.๒๙ เป�นคะแนนจาก

การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ    

การทำงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ

กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความ

สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเป�ดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วน

ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

(๓) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๓.๔๓  เป�นคะแนนจาก

การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ

สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางท่ี

หลากหลายโดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและป�จจุบัน  และประเมินถึงความสามารถในการชี้แจงและ

ตอบคำถาม  รวมท้ังช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถแสดงความเห็นและร้องเรียนการทุจริต 
  

(๔) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเป�ดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๖๕.๓๔  เป�นคะแนนจากการ

เผยแพร่ข้อมูลที่เป�นป�จจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเป�ดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน

ทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ  

(๑)  ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  

(๒) การบริหารงาน  ได้แก่  แผนดำเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และการให้บริการ  

(๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป�  และการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุ              



(๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ

ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                

(๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเป�ด

โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน

และการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 

๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

๔.๑  ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ผ่านเกณฑ์

เป้าหมาย (๘๕  คะแนนขึ้นไป)  สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต  มุ่ง

ผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป�นหลักอย่างชัดเจน   

 4.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ต่ำกว่าเกณฑ์

เป้าหมาย  (ร้อยละ ๘๕) แบบวัด EIT เป�นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้ ๑) คุณภาพการ

ดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับระบบและข้ันตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างท่ัวถึง และส่งเสริมให้มี

การฝ�กอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๒) ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเป�ดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 

และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ๓) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนป�ญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานอย่างเป�นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

หรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก  สิ่งที่ควรเป�น

ประเด็นการพัฒนาสำหรับหน่วยงานท่ีได้คะแนนในระดับแย่  โดยควรดำเนินการเร่งด่วน คือ  

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน (1) เจ ้าหน้าท ี ่ของหน่วยงาน

ปฏิบัติ/ให้บริการโปร่งใสเป�นไป

ตามข ั ้ นตอนท ี ่ กำหนด และ

เป�นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

(2) เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานท่ี

ติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่

ท่านกับผู้มาติดต่ออ่ืนๆ อย่างเท่า

เทียมกัน 

(3) เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานท่ี

ท่านติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน 

1.จัดให้มีการประเมินความพึง

พอใจของผู้มาติดต่อหรือรับ

บริการ ณ จุดให้บริการใน

รูปแบบท่ีง่ายและสะดวก และ

รายงานผู้บริหารทราบอย่างน้อย

ป�ละ 2 ครั้งและเผยแพร่ให้

บุคลากรและสาธารณชนได้รับ

ทราบ 

2.จัดทำแผนผังแสดงข้ันตอน/

ระยะเวลาให้บริการประชาชน

และระบุผู้รับผิดชอบทุกประบวน 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

 อย่างตรงไปตรงมาไม่ป�ดบังหรือ

บิดเบือนข้อมูล 

(4) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ

ดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์

ของประชาชนและส่วนรวมเป�น

หลัก 

(5 )  การ เผยแพร ่ข ้ อม ู ลของ

หน่วยงานที่ท่านติดต่อเข้าถึงงา่ย 

ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย 

(6) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีการ

เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ี

สาธารณชนควรรับทราบอย่าง

ชัดเจน 

(7) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมี

ช่องทางรับฟ�งคำติชมหรือความ

คิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/

การให้บริการ 

(8) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีการ

ชี้แจงและตอบคำถามเม่ือมีข้อ

กังวลสงสัยเก่ียวกับการ

ดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน 

(9) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมี

ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน

การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีใน

หน่วยงาน 

(10) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี

ท่านติดต่อมีการปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ให้บริการให้ดีข้ึน 

(11) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมี

การปรับปรุงวิธีการและข้ันตอน

การดำเนินงาน/ให้บริการดีข้ึน 

งานให้ทราบโดยเผยแพร่ให้

ประชาชนทราบผ่านช่องทางท่ี

หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ เสียง

ตามสาย ฯลฯ 

3.พัฒนาการบริการสร้าง

มาตรฐานท่ีเท่าเทียมกัน เช่น 

การจัดให้มีบัตรคิว ตามความ

เหมาะสมของอบต. 

4.จัดให้มีระบบและช่องทางการ

ร ั บ เ ร ื ่ อ ง ร ้ อ ง เ ร ี ย น ท ี ่ มี

ประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/

ตอบสนองในการแก้ไข) 

5.กำหนดแนวทางในการชื่นชม   

ยกย่องบุคลากร ตามมาตรฐาน

ของหน่วยงานท่ีกำหนดและมี

มาตรการกับบุคลากรท่ีเลือก

ปฏิบัติไม่เป�นธรรม เช่น การตัด

เตือน ภาคทัณฑ์ 

6.พัฒนาบุคลากรโดยปลูกฝ�ง

ความคิดแยกแยะผลประโยชน์

ส่วนตนและส่วนรวม สร้าง

วัฒนธรรมองค์กรในการ

ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

กำหนดไว้ในพันธกิจและมี

แนวทางดำเนินการร่วมกัน

ต่อเนื่อง 

7.กำหนดมาตรการบริหารงาน

บุคคลตามหลักคุณธรรมในการ

พิจารณาความดีความชอบ

กำหนดข้อตกลงระดับบุคคล 

 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

 (12) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมี

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ดำเนินงาน/การให้บริการให้เกิด

ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

(13) หน่วยงานที่ท่านติดต่อเป�ด

โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี

ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ น ก า ร ป ร ั บ ป รุ ง

พ ัฒนาการดำ เน ินงาน/การ

ให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน 

(14) หน่วยงานที ่ท่านติดต่อมี

การปรับปรุงการดำเนินงาน/การ

ให้บริการให้มีความโปร่งใสมาก

ข้ึน 

8.มีการประกาศยกย่องชมเชย/

ให้รางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

เต็มกำลังความสามารถเป�นระยะ 

 

การต ัวช ี ้ว ัดท ี ่  7 ประส ิทธ ิภาพ

สื่อสาร 

(1) การเผยแพร่ข้อมูลของ

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อเข้าถึงง่าย 

ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย 

(2) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีการ

เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ี

สาธารณชนควรรับทราบอย่าง

ชัดเจน 

(3) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมี

ช่องทางรับฟ�งคำติชมหรือความ

คิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/

การให้บริการ 

(4) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีการ

ชี้แจงและตอบคำถามเม่ือมีข้อ

กังวลสงสัยเก่ียวกับการ

ดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน 

(5) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมี

ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน 

 

1.การจัดให้มีและปรับปรุงศูนย์

ข้อมูลข่าวสาร 

2.จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ือ

อำนวยความสะดวกท่ีจะติดต่อ

สอบถามหรือขอข้อมูลหรือรับฟ�ง

คำติชม/แสดงความคิดเห็น/การ

ให้บริการ เช่น หมายเลข

โทรศัพท์เฉพาะ แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี

รับผิดชอบและจัดให้มีช่องทาง

สื่อสารรูปแบบต่างๆ เช่น 

ศูนย์บริการร่วม ตู้/กล่องรับฟ�ง

ความคิดเห็น 

3.เผยแพร่ผลงานและข้อมูลท่ี

เป�นประโยชน์กับสาธารณชนให้

เป�นป�จจุบันทางเว็บไซต์และสื่อ

ต่างๆ 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

 การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีใน

หน่วยงาน 

 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการทำงาน (1) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี

ท่านติดต่อมีการปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ให้บริการให้ดีข้ึน 

(2) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีการ

ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการ

ดำเนินงาน/ให้บริการดีข้ึน 

(3) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ

น ำ เทค โ น โล ย ี ม า ใ ช ้ ใ นการ

ดำเนินงาน/การให้บริการให้เกิด

ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

(4) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อเป�ด

โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี

ส่วนร่วมในการปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงาน/การ

ให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน 

(5) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ

ปร ับปร ุงการดำเน ินงาน/การ

ให้บริการให้มีความโปร่งใสมาก

ข้ึน 

1 .จ ั ด ให ้ม ี ก ารอำนวยความ

สะดวกในการบริการประชาชน

หรือผู้มาติดต่อ เช่น เก้าอี้รับรอง 

ป ้ า ย บ อ ก ท ิ ศ ท า ง  แ ผ น ผั ง

ผู ้ร ับผิดชอบและขั ้นตอน ช่อง

ทางการติดต่อ แบบคำร้องพร้อม

ตัวอย ่าง ให ้บร ิการนอกเวลา

ราชการ ออกแบบสถานที่คำถึง

ถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ 

บริการอินเตอร์เน็ต จุดอันตราย

มีการออกแบบให้มองเห ็นได้

ชัดเจน แสงสว่าง 

เพียงพอ มีการจัดบัตรคิว จุดคัด

กรอกผู้มาติดต่อ  

2.จัดทำระบบบริการเชิงรุก 

บริการเคลื่อนท่ี ขยายเวลา

บริการช่วงพักเท่ียง 

3.มีการประเมินผลความพึง

พอใจ ณ จุดให้บริการ สรุปผลให้

ผู้บริหารทราบอย่างน้อยป�ละ 2 

ครั้ง  

4.จัดฝ�กอบรมส่งเสริมความรู้และ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้

ให้บริการอย่างน้อยป�ละ 1 ครั้ง 

5.ผู้บริหารจัดประชุมระดมความ

คิดเห็นบุคลากรอย่างน้อยป�ละ 1 

ครั้ง เพ่ือศึกษาป�ญหา อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

กระบวนการทำงานและเผยแพร่

ให้ประชาชนทราบ 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

  6.ประกาศยกย่องชมเชย

บุคลากรท่ีให้บริการผู้มาติดต่อ

และประชาชนด้วยหัวใจและจิต

บริการ 

7.นำเทคโนโลยีสารสนเทศมา

พัฒนาการปฏิบัติงานและลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เช่น แจ้ง

ผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS 

จองคิวออนไลน์ แจ้งเรื่อง

ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ

ออนไลน์ 

8.จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา

และปรับปรงุระบบบรกิารโดย

พิจารณาตามความเหมาะสมกับ

จำนวนผู้มารับบริการและพัฒนา

ศักยภาพความรู้ของบุคลากร

ผู้ดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง 

 

๔.๓  ผลการประเมินแบบวัด OIT เป�นการเป�ดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ท่ีเป�นป�จจุบันของหน่วยงานสู่

สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการ

ป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป�นรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้ ๓) การเป�ดเผยข้อมูล เน้นการ

เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การ

จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการ

ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ใน

หัวข้อหรือตำแหน่งท่ีสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ท้ังนี้ ต้องเป�นการเข้าถึงผ่าน URL 

บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการ

ประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของป�ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและ

พัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่าง

เป�นรูปธรรม  

ท่ีสำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ

ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 



 ๕. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด  คือ ) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเป�ดเผยข้อมูล 

โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๖๓.๓๔ ซึ่งประเมินตามแบบตรวจการเป�ดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  มี

รายละเอียด  ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการตรวจ ความเห็น ค่าเฉล่ีย 

ตัวชี้วัดท่ี ๙ การ

เป�ดเผยข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน 

     O๑ โครงสร้าง 

     O๒ ข้อมูลผู้บริหาร 

     O๓ อำนาจหน้าท่ี 

     O๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

      

 

 

 

 

 

     O๕ ข้อมูลการติดต่อ 

     O๖ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 

- 

- 

- 

หน่วยงานต้องแสดง

แผนการดำเนิน

ภารกิจของหน่วยงาน

ท่ีมี ระยะมากกว่า 1 

ป� ระยะเวลาของแผน

ไม่ครอบคลุมป� พ.ศ. 

2563 

- 

หน่วยงานต้องแสดง

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กับการดำเนินงาน 

หรือการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงาน 

 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๑๐๐ 

๐.๐๐ 

(2) ข่าวประชาสัมพันธ์ 

     O7 ข่าวประชาสัมพันธ ์

 

- 

 

๑๐๐ 

(3)  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

     O8 Q&A 

 

     O9 Social  Network 

 

- 

 

- 

 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

 

(4) แผนการดำเนินงาน 

   O10 แผนดำเนินงานประจำป� 

    

 

 

 

แสดงแผนการดำเนิน

ภารกิจของหน่วยงาน

ท่ีมี ระยะ 1 ป� มี

ข้อมูลรายละเอียด

 

๐.๐๐ 

 

 

 



 

 

 

 

 

   O11 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน

ประจำป�  รอบ 6 เดือน 

   O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป� 

 

ของแผนฯ เช่น 

โครงการหรือ 

กิจกรรม งบประมาณ

ท่ีใช้ ระยะเวลาใน

การดำเนินการ 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

(5) การปฏิบัติงาน 

   O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

หน่วยงานต้องแสดง

คู่มือหรือแนวทางการ

ปฏิบัติงานท่ี

เจ้าหน้าท่ีของ

หน่วยงานใช้ยึดถือ

ปฏิบัติให้เป�น 

มาตรฐานเดียวกัน 

 

๐.๐๐ 

(6) การให้บริการ 

   O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

   O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

   O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ

ให้บริการ 

   O17 E-Sevice 

 

- 

 

 

 

ให้แสดงงานบริการ 

ไม่ใช่แสดง

ความหมายของคำว่า 

E-Service 

 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

๐.๐๐ 

(7)แผนการใช้งบประมาณ 

   O18 แผนการใช้จ่ายประจำป� 

   O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณ  ประจำป�  รอบ 6 เดือน 

   O20 รายงานการใช้จา่ยงบประมาณประจำป� 

  

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

 

(8) การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

  O21 แผนจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

 

 

 

๑๐๐ 



  O22 ประกาศต่างๆเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ

จัดหาพัสดุ  

  O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายเดือน 

  

 

 

 O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุประจำป� 

 

 

สรุปผลการจัดซ้ือจัด

จ้างหรือการจัดหา

พัสดุรายเดือน ไม่

ครบตามท่ีกำหนดไว ้

ไม่พบข้อมูล 

ไม่พบข้อมูล

รายละเอียด เช่น 

งบประมาณท่ีใช้ใน

การจัดซ้ือจัดจ้าง 

ป�ญหา อุปสรรค 

ข้อเสนอ 

 

๑๐๐ 

๐.๐๐ 

 

 

 

 

๐.๐๐ 

(9) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

   

 

 

 

 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจำป� 

 

- 

หน่วยงานต้องแสดง

การดำเนินการตาม

นโยบายบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ีมี

ความสอดรับกับ

นโยบายการบรหิาร 

ทรัพยากรบุคคล 

- 

 

- 

 

๑๐๐ 

 

๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

 (10) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

  O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ

ทุจริต 

 

หน่วยงานต้องแสดง

ถึงคู่มือหรือแนว

ทางการดำเนินการ

ต่อเรื่อง ร้องเรียนท่ี

เก่ียวข้องกับการ

ทุจริตและประพฤติมิ

 

 

๐.๐๐ 



ชอบ ของเจ้าหน้าท่ี

ของหน่วยงาน 

   O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องการทุจริตประจำป� 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำป� 

หน่วยงานต้องแสดง

ช่องทางท่ี

บุคคลภายนอกสาม

สรถแจ้งเรื่อง

ร้องเรียน เก่ียวกับ

การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าท่ีของ 

หน่วยงานผ่านทาง

ช่องทำงออนไลน์ 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐๐ 

 (11)เป�ดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

  O32 ช่องทางการรับฟ�งความเห็น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 O33 การเป�ดโอกาสให้เกิดการส่วนร่วม 

 

แสดงช่องทางท่ี

บุคคลภายนอก

สามารถแสดงความ 

คิดเห็นต่อการ

ดำเนินงานตาม

อำนาจหน้าท่ีหรือ

ภารกิจ ของ

หน่วยงานผ่านทาง

ช่องทางออนไลน์ 

- 

 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐๐ 

 

ผลการประเมินชี้ให้เห็นว่าสิ่งทีควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ ้น คือ หน่วยงานควรให้

ความสำคัญมากข้ึนในเรื่องการเป�ดเผยข้อมูล  ควรศึกษาองค์ประกอบของข้อมูลท่ีเป�ดเผย  และทำความเข้าใจ

ในรายละเอียดของแต่ละข้อคำถาม  และจัดทำข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลให้เป�นป�จจุบันและครบถ้วน  ทั้งนี้ 

หน่วยงานต้องรักษาและคงสภาพเว็ปไซต์หลักของหน่วยงานให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา 

 

 

 



 ๖. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงานให้ดีข้ึน 

๑. ศึกษารายละเอียดท่ีกำหนดไว้ในองค์ประกอบของตัวช้ีวัดท่ี ๙ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องศึกษาองค์ประกอบของข้อมูลที่ต้องเป�ดเผย  และทำความเข้าใน

รายละเอียดของแต่ละข้อคำถาม  โดยตัวชี้วัดท่ี ๙ ประกอบด้วยการเป�ดเผยข้อมูล 

(๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(๒) การบริหารงาน 

(๓) การบริหารเงินงบประมาณ 

(๔) การบริหารและพัฒนาบุคคล 

(๕) การส่งเสริมความโปร่งใส 

๒.จัดทำข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลให้เป�นป�จจุบันและครบถ้วน  พร้อมทั้งเป�ดเผยข้อมูลบนเว็ปไซต์

ของหน่วยงาน 

- หน่วยงานต้องจัดทำและปรับปรุงข้อมูลตามข้อคำถาม o๑-o๓๓ และนำข้อมูลเข้าสู่เว็ปไซต์หลักของ

หน่วยงาน 

- การนำเข้าข้อมูลในระบบ ITAS หน่วยงานต้องบันทึกข้อมูลโดยการตอบข้อคำถาม มี/ไม่มี ข้อมูลให้

ครบทุกข้อ พร้อมทั้งระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูลบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน  โดยอาจจะระบุ

คำอธิบายเพ่ิมเติมในช่องเพ่ือประกอบการตอบแต่ละข้อ 

-ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน  และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอบทานข้อมูลให้เป�นไปตาม

ข้อเท็จจริง  มีความถูกต้อง  และป�จจุบันก่อนการนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAS 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

๑. มาตรกาการเผยแพร ่ข ้อ มูล

พ้ืนฐาน ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐาน  เช่น

ข ่ า ว ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ ์   ก า ร

ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล แผนยุทธศาสตร์  

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เป�นต้น โดย

ข้อมูลเป�นป�จจุบัน 

๑.จัดทำมาตรการในการเผยแพร่

ข้อมูลท่ีเป�นป�จจุบันบนเว็ปไซต์

เก่ียวข้องกับข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือ

เป�ดเผยข้อมูลของ  

หน่วยงานให้สาธารณชนทราบ 

สำนักปลัด  รายงานความ 

ก้าวหน้าและ

สรุปผล ณ สิ้น

ป�งบประมาณ 

๒. มาตรการเผยแพร่ข ้อมูลการ

บริหารงาน  ได้แก่  แผนดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน  คู่มือหรือมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน  คู่มือหรือมาตรฐาน

การให ้บร ิการ  รายงานผลการ

สำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

 

๑.จัดทำมาตรการในการเผยแพร่

ข้อมูลท่ีเป�นป�จจุบันบนเว็ปไซต์

เก่ียวข้องกับข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือ

เป�ดเผยข้อมูลของหน่วยงานให้

สาธารณชนทราบ 

  

สำนักปลัด รายงานความ 

ก้าวหน้าและ

สรุปผล ณ สิ้น

ป�งบประมาณ 



มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

๓.มาตรการเผยแพร่ข ้อม ูลการ

บริหารเงินงบประมาณ  แผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณประจำป�  การ

จัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดกาพัสดุ 

๑.จัดทำมาตรการในการเผยแพร่

ข้อมูลท่ีเป�นป�จจุบันบนเว็ปไซต์

เก่ียวข้องกับข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือ

เป�ดเผยข้อมูลของหน่วยงานให้

สาธารณชนทราบ 

กองคลัง รายงานความ 

ก้าวหน้าและ

สรุปผลให้ผู้บริหาร

ทราบรอบ ๖ เดือน  

และประจำป� 

๔.มาตรการการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล  ได้แก่ นโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล  การ

ดำ เน ิ นการตามนโยบายและ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

๑.จัดทำมาตรการในการเผยแพร่

ข้อมูลท่ีเป�นป�จจุบันบนเว็ปไซต์

เก่ียวข้องกับข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือ

เป�ดเผยข้อมูลของหน่วยงานให้

สาธารณชนทราบ 

สำนักปลัด รายงานความ 

ก้าวหน้าและ

สรุปผล ณ สิ้น

ป�งบประมาณ 

๕.มาตรการการส ่ง เสร ิมความ

โปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่ การ

จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

การเป�ดโอกาสให้เกิดการมีส่วน

ร่วม 

๑.เผยแพร่คู่มือหรือแนวทางการ

ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน  

๒.เผยแพร่รายละเอียดวิธีการท่ี

บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน  

รายละเอียดข้ันตอน  หรือวิธีการ

จัดการต่อเรื่องร้องเรียน  ส่วนงานท่ี

รับผิดชอบระยะเวลาดำเนินการ  

เป�นต้น 

3.จัดทำระบบและช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียน กรณีบุคลากรเลือก

ปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป�น

ธรรม เช่น ผ่านทางหมายเลข

โทรศัพท์ สือ่ออนไลนข์องหน่วยงาน 

เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

4.เป�ดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม

ภารกิจของหน่วยงาน เช่นร่วม

วางแผนร่วมดำเนินการ  ร่วมแลก

เลี่ยนความเห็น 

สำนักปลัด รายงานความ 

ก้าวหน้าและ

สรุปผล ณ สิ้น

ป�งบประมาณ 

 

 



  ลงชื่อ .......................................... ผู้รับรองข้อมูล 

            (นายไซเดน  อาแวเต๊ะ) 

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 


