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คำนำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีเจตนารมณ์มุ ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ ่มเป้าหมายได้ร ับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล                 
ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน               
ได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน
การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่  (2) การใช้
งบประมาณ  (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพ
การดำเนินงาน (7)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล            
และ (10) การป้องกันการทุจริต  โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal)        
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล             
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ หวังเป็นอย่างยิ ่งว่าผลการประเมินครั ้งนี้                
จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ          
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล            
และประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถ
สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ        
มีนาคม  2565 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 การประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ                      
หร ือ Integrity and Transparency Assessment หร ือท ี ่ เร ียกว ่าการประเม ิน  ITA ถ ือเป ็นเคร ื ่องมือ                 
ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทย          
ในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื ่อให้หน่วยงานภาครัฐทั ่วประเทศได้ร ับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและ               
ความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนอง            
ต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ  ดังนั้น การประเมิน ITA           
จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อย
ประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ          
ในระบบราชการไทยต่อไป 

 

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นับเป็นปีที่ 10 ของการดำเนินการที่ผ่านมา 
และเป็นปีที่ 5 ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1           
(พ.ศ. 2561 – 2565) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 8 ,303 แห่งทั ่วประเทศ เข้าร่วมการประเมิน กล่าวได้ว ่าเป็นการประเมิน                               
ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน 

 

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ของหน่วยงานภาครัฐได้สำรวจและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้
รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงาน              
ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ         
องค์กรตนเองมากยิ ่งขึ ้น นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยัง ส่งผลให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงและพัฒนาการ             
ของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจ            
ต่อการพัฒนาแฟลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ ้น ที ่สำคัญคือส่งผล             
ให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูล           
ต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย 

 

 นอกจากนี้ ในด้านของประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคน               
จะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทย
ได้รับบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้น และยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกำกับติดตาม
และตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกดว้ย
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2. ผลการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานขององค ์การบร ิหาร                             
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ  อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.71  คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ  A  

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด มีดังนี้ อันดับที่ 1 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  
ได้ 100 คะแนน  อันดับที่ 2 ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 100 อันดับที่ 3 ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ 
ได้คะแนน 99.31  อันดับที่ 4 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน 98.96 อันดับที่ 5 ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน 98.61 อันดับที่ 6 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนน  92.10 อันดับที่ 7 
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 87.56  อันดับที่ 8 ตัวชี้วัดการประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน 
80.79  อันดับที่ 9 ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน  ได้คะแนน 80.59  และอันดับที่ 10 ตัวชี้วัดการปรับปรุง
การทำงาน  ได้คะแนน 77.19 

 

สรุปได้ว่าจุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100  คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
และตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต  ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด  คือ ตัวชี้วัดที่ 10                  
การการปรับปรุงการทำงาน  ไดเ้ท่ากับร้อยละ 77.19 

 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบล                 

ตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล              
ในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

 

3.1  จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จำนวน  7  ตัวชี้วัด  คือ โดยเรียงคะแนน
จากมากไปจนถึงคะแนนน้อย  ได้แก่ 

 (1) ตัวชี ้ว ัดที ่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจาก                      
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง                
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานมีความโปร่งใสปฏิบัติงานหรือดำเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัต ิงานแต่อย ่างไรก็ด ีหน ่วยงานควรให้ความส ำคัญมากขึ้น                        
ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู ้จักกันเป็นส่วนตัว          
อย่างเท่าเทียมกัน 

(2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจาก            
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน           
ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น  

 (1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน             

ให้ลดน้อยลง โดยการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและกำกับติดตามการนำไปสู ่การปฏิบัติ                      
อย่างเป็นรูปธรรม 
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(3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.31  เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้อง           
กับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

(4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.96 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน โดยประเมิน
จากผู ้บริหารสูงสุดที ่ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต  การทบทวนนโยบายป้องกันการทุจริต                    
จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบเรื่องทุจริต  และลงโทษ            
ทางวินัย  ความเชื ่อมั ่นของช่องทาง  การร้องเรียน  ระดับการแก้ไขปัญหาการทุจริต  และการนำผล           
การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกไปปรับปรุงระบบการป้องกัน              
การทุจริต 

(5) ตัวชี ้ว ัดที ่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.61           
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ         
โดยประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรภายในและและบุคลากรภายนอก แนวปฏิบัติและกระบวนการ              
ขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ  และกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

(6) ตัวชี้วัดที่  2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  92.10 เป็นคะแนนจาก                     
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์                
และไม่เอื ้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า 
หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

(7) ตัวชี ้ว ัดที ่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.56 เป็นคะแนนจาก           
การเผยแพร่ข้อมูลที ่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื ่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน                         
ให้สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื ้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื ้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์                     
และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน  ได้แก่  แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ            
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  และการจัดซื ้อจัดจ้างหรือ          
การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล           
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ            
การดำเนินงานของหน่วยงาน 

3.2 จ ุดที ่ต ้องพัฒนา (ต ัวชี ้ว ัดที ่ ได ้คะแนนต่ำกว่าร ้อยละ 85) จำนวน 3 ตัวชี ้ว ัด คือ                    
โดยเรียงคะแนนจากมากไปจนถึงคะแนนน้อย  ได้แก่ 

 (1) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.79 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพ            
การสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทาง
ที่หลากหลายโดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและปัจจุบัน และประเมินถึงความสามารถในการชี้แจงและ
ตอบคำถาม  รวมทั้งช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถแสดงความเห็นและร้องเรียนการทุจริต 
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  (2) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.59 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู ้ของผู ้ร ับบริการ ผู ้มาติดต่อ หรือผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ                       
การดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน  
และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้อง             
ให้ข้อมูลแก่ผู ้ร ับบริการอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และประเมินการรับรู ้เกี ่ยวกับ
ประสบการณ์ในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น  ๆ เพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาต  
และบริการอื่น ๆ ทั้งยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและดำเนินงานในภาพรวมที่จะต้องคำนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

 (3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.19 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ    
การทำงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่และ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิด 
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามา            
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย   

 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 4.1 หน่วยงานได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 90.71 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผล             
การประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที ่ดี                  
ในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูล
ราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนำไปสู่            
การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงาน
จะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิ์ ผล รวมถึงสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อ  ๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมี
การเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งข้ึน ได้แก่ 

 

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  

-  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามข้อ O29 ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไป
ยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   

- แสดงข้อมูลของผู ้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู ้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของ
หน่วยงาน โดยควรแสดงอย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อ
ของผู้บริหารแต่ละคนให้ชัดเจน ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมือง และ
ฝ่ายข้าราชการประจำ 

- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน โดยควรแสดงตำแหน่งที่สำคัญ และ
การแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรแสดงโครงสร้างที่ครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ 
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- เพิ่มกลไกกำกับหน่วยงานของท่าน โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุ
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 
- เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานให้

ชัดเจนมากข้ึน 
- ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่หลากหลายมาก

ขึ้น 
- เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
- เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
- ส่งเสริมการทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
- เปิดโอกาสให้ผู ้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
- เพิ่มมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก

ปฏิบัติ 
  

5. ประเด็นที่ต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวม
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.19 ซึ่งประเมินจากการรับรู้ของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)  มีรายละเอียดดังนี้  

 

ตัวชี้วัด หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการ
ทำงาน 

e11 เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปร ับปร ุงค ุณภาพการปฏิบ ัต ิงาน/การให้บริการ                  
ให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

72.29 

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ ้น มาก
น้อยเพียงใด 

72.29 

e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

100 

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

73.35 

e15 หน่วยงานที ่ท ่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  
มากน้อยเพียงใด 

68.03 

 

ผลการประเมินชี้ให้เห็นว่าสิ่งทีควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ การรับรู้ของผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวม
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ไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนา การดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้
ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 

 

6. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื ่อขับเคลื ่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

1. ศึกษารายละเอียดที่กำหนดไว้ในองค์ประกอบของตัวชี้วัดที่ 8  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควร
ดำเนินการดังนี้ 

 1. จัดให้มีการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนหรือผู้มาติดต่อ  ดังนี้ 
  1.1 มีเก้าอ้ีรับรองผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการ 
  1.2 มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้สะดวก ชัดเจน 

และท่ีตั้งของจุดให้บริการ 
  1.3 มีแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละข้ันตอนและช่องทางการติดต่อ 
  1.4 มีแบบคำร้องพร้อมทั้งตัวอย่างการกรอกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำ 
  1.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการในบริการที ่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือตามเวลาที่

สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการในพ้ืนที ่
  1.6 มีการออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ 
  1.7 ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ WIFI 
  1.8 ในจุดที่สำคัญหรืออันตรายมีการออกแบบหรือให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตามหลัก

สากลทั้งขณะยืน หรือล้อเลื่อน 
  1.9 มีการจัดแสงสว่างอย่างเพียงพอ 
  1.10 มีการจัดบัตรคิว หรือระบบเทคโนโลยีอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการได้อย่างเป็นธรรม 
  1.11 มีจุดแรกรับเพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น คัดกรองผู้มาติดต่อ ให้คำแนะนำใน

การขอรับบริการหรือช่วยเตรียมเอกสาร 
  1.12 มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที ่ง ่ายและสะดวกต่อ              

ผู้ให้บริการ 
 2. จัดทำระบบบริการเชิงรุก จัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่ หรือในช่วงนอกวันและ
เวลาราชการ เช่น การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หรือการปรับขยายเวลาการให้บริการในช่วงพักเที่ยง หรือจัดตั้ง
ระบบ One Stop Service (OSS) หรือบริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เป็นต้น 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ โดยประมวล
ความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล่องหรือตู ้รับฟังความคิดเห็น  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น           
การสัมภาษณ์รายบุคคล โทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น และมีการรายงานผล              
ให้ผู้บริหาร และนำมาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ 
 4. จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 5. ผู้บริหารจัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินงานและกำหนดแนวทางร่วมกันในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และพัฒนา                    
การบริการประชาชนให้ดีขึ้น รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมให้บุคลากร และประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 6. ประกาศยกย่องชมเซยบุคลากรที่ให้บริการผู้มาติดต่อ และประชาชนด้วยหัวใจ และจิตบริการ 
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 7. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และลดชั้นตอน
การปฏิบัติงาน เช่น ให้บริการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต การใช้โปรแกรมอนุมัติงานก่อสร้าง แจ้งผ่านระบบ 
SMS การจองคิวขอรับบริการออนไลน์ การแจ้งผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ 

 8. จัดสรรงบประมาณเพื ่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ          
ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้งานให้มีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน และคุ้มค่า โดยพิจารณาให้เหมาะสม
กับจำนวนผู้มารับบริการในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านเทคโนโลยีของ
บุคลากรผู้ดูแลระบบอย่างต่อเนื่องทุกปี 

2.จัดทำข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน  พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลบนเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน 

- หน่วยงานต้องจัดทำและปรับปรุงข้อมูลตามข้อคำถาม o1-o33 และนำข้อมูลเข้าสู่เว็ปไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

- การนำเข้าข้อมูลในระบบ ITAS หน่วยงานต้องบันทึกข้อมูลโดยการตอบข้อคำถาม มี/ไม่มี ข้อมูลให้
ครบทุกข้อ พร้อมทั้งระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูลบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน  โดยอาจจะระบุ
คำอธิบายเพิ่มเติมในช่องเพ่ือประกอบการตอบแต่ละข้อ 

-ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน  และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอบทานข้อมูลให้เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง  มีความถูกต้อง  และปัจจุบันก่อนการนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAS 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
1. การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณให้
บุคลากรทราบ เช่น แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
ความคืบหน้า ความคุ ้มค ่า หรือประโยชน์ที ่จะเก ิดขึ้น 
โดยเฉพาะโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

1.จ ัดทำมาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
2.เผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
กับการใช้จ่ายงบประมาณให้
บุคลากรทราบ 

กค. รายงานความ 
ก้าวหน้าและสรุปผล
ให ้ผ ู ้บร ิหารทราบ 
รอบ 6 เดือน  
และประจำปี 

2. ประเมินความพึงพอใจของผู ้มาติดต่อหรือรับบริการ           
ณ จุดบริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผล
ผ่าน QR Code และรายงานผลการประเมินให้ผู ้บร ิหาร
ท้องถิ่นได้รับทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งเผยแพร่ ผล
การประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนรับทราบ 

1.การประเมินความพึงพอใจ
ของผู ้มาติดต่อหรือรับบริการ    
ณ จุดบริการในรูปแบบที่ง ่าย
และสะดวก 
2.รายงานผลการประเมินให้
ผู ้บริหารท้องถิ ่นได้รับทราบ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
3. เผยแพร่ผลการประเมิน
ความพึงพอใจให ้บ ุคลากร
ภ า ย ใ น ห น ่ ว ย ง า น แ ล ะ
สาธารณชนรับทราบ 

สป. รายงานความ 
ก้าวหน้าและสรุปผล
ให ้ผ ู ้บร ิหารทราบ 
รอบ 6 เดือน  
และประจำปี 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
3. จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการประชาชน
และระบุผู ้ร ับผิดชอบงานให้บริการในทุกกระบวนงานให้
ทราบโดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ฯลฯ  

1 .  จั ด ท ำ แ ผ น ผ ั ง แ ส ด ง
ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ร ะ บุ
ผู ้รับผิดชอบงานให้บริการใน
ทุกกระบวนงาน 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบผ่านช่องทาง              
ที ่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์  
ส ื ่ อส ั งคมออนไลน ์  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว 
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ฯลฯ 

ทุกส่วน
ราชการ 

รายงานความ 
ก้าวหน้าและสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

4. พัฒนาการบริการสร้างมาตรฐานที ่เท่าเทียมกัน เช่น        
การจัดให้มีบัตรคิวหรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบ
บัตรคิว 

1. จัดให้มีบัตรคิวหรือการนำ  
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบ
บัตรคิว 
2.สรุปผลผู้มาใช้บริการเสนอ
ให้ผู้บริหารทราบ 

ทุกส่วน
ราชการ 

รายงานความ 
ก้าวหน้าและสรุปผล
ให ้ผ ู ้บร ิหารทราบ 
รอบ 6 เดือน  
และประจำปี 

5. มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
(สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข) กรณีบุคลากรเลือก
ปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม เช่น ผ่านทางหมายเลข
โทรศัพท์ สื่อออนไลน์ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เป็นต้น  

1 .  จ ั ดทำระบบและช ่ อง
ทางการร ับเร ื ่องร้ องเร ียน 
กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและ
ให้บริการโดยไม่เป็นธรรม เช่น 
ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 
ส ื ่อออนไลน์ของหน่วยงาน 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

สป. รายงานความ 
ก้าวหน้าและสรุปผล
ให ้ผ ู ้บร ิหารทราบ 
รอบ 6 เดือน  
และประจำปี 

6. ช ื ่นชมและยกย่องบุคลากรที ่บร ิการประชาชนตาม
มาตรฐานของหน่วยงานที ่กำหนดไว้และดำเนินการกับ
บุคลากรที่ให้บริการโดยเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรม เช่น 
การตักเตือน ภาคทัณฑ์ เป็นต้น 

1. กำหนดแนวทางในการชื่น
ชมและยกย ่องบ ุคลากรที่
บ ร ิ ก า ร ป ร ะ ช า ช น ต า ม
มาตรฐานของหน่วยงานที่
กำหนดไว้ 
2. จ ัดทำมาตรการในการ
ดำเน ินการก ับบ ุคลากรที่
ให้บริการโดยเลือกปฏิบัติและ
ไม่เป็นธรรม เช ่น ตักเตือน 
ภาคทัณฑ์ 

สป. รายงานความ 
ก้าวหน้าและสรุปผล           
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
7. พัฒนาบุคลากรโดยการปลูกฝ ังฐานความคิดในการ
แยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เช่น เสริมสร้าง
ความรู้ให้เกิดความตระหนักในการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ เช่น 
กำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจ
ขององค ์กรและม ีแนวทางในการดำเน ินการร ่ วมกัน            
อย่างต่อเนื่อง 

1. จัดทำโครงการเพื่อพัฒนา  
บ ุ ค ล าก ร เพ ื ่ อ ใ ห ้ ค ว ามรู้
เกี ่ยวกับประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล 
2 .  ก ำหนดประ เ ด ็ น ก า ร
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้
ในพันธกิจขององค์กร 
3. กำหนดแนวทางในการ
ดำเนินการร่วมกัน 

สป. รายงานความ 
ก้าวหน้าและสรุปผล           
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

8. การบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการพิจารณา
ความดี ความชอบ ความก้าวหน้าโดยกำหนดข้อตกลง          
การปฏิบัติงานในระดับบุคล พิจารณาจากเกณฑ์ผลงาน/
ผลสำเร็จของงาน/กรอบระยะเวลา/ผลการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

1. จัดทำมาตรการบริหารงาน
บุคคลตามหลักคุณธรรมใน
การพิจารณาความดี ความชอบ 
ความก ้าวหน ้าโดยกำหนด
ข ้ อตกลงการปฏ ิ บ ั ต ิ ง าน           
ในระดับบุคล พิจารณาจาก
เกณฑ์ผลงาน/ผลสำเร็จของ
งาน/กรอบระยะเวลา/ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ 

สป. รายงานความ 
ก้าวหน้าและสรุปผล        
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

9. ประกาศยกย ่องชมเชยหร ือให ้รางว ัลแก ่บ ุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถด้วยความวิริยะอุสาหะ 
เป็นระยะ 

1. จ ัดทำประกาศยกย ่อง
ชม เชยหร ื อ ให ้ ร า งว ั ลแก่
บุคลากร 
2. เผยแพร่ให้บุคลากรและ  
สาธารณชนรับทราบ 

สป. รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบรอบ 6 เดือน  
และประจำปี 

10. ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 

1. จัดทำข้อมูลการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ 
2. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน
ร ับทราบและตรวจสอบได้  
เช่น จุดบริการผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
3. จัดทำหน่วยประชาสัมพันธ์             
ณ องค์การบริหารส่วนตำบล 
4. จัดทำสื ่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่บทบาทและอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 

สป. รายงานความ 
ก้าวหน้าและสรุปผล         
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
11. สร้างช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือ
รับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/           
การให้บริการของอบต. เช ่น หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น ตู ้ปณ. ของ อบต. การประชุมรับฟังความ
คิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

1. จ ัดให ้ม ีทางการส ื ่อสาร                    
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูลหรือรับ
ฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็น
เก ี ่ ยวก ั บการดำเน ิ นงาน/        
การให้บริการของหน่วยงาน 

สป. รายงานความ 
ก้าวหน้าและสรุปผล             
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

12. เผยแพร ่ผลงานและข ้อม ูลท ี ่ เป ็นประโยชน ์กับ
สาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของอบต.และสื่อ
ออนไลน์ 

1. จัดให้มีการเผยแพร่ผลงาน
และข้อมูลที ่ เป ็นปัจจุบ ันแก่  
สาธารณชนในช ่ องทางที่
หลากหลาย เช่น หอกระจายข่าว 
เสียงตามสาย หน่วยเคลื ่อนที่ 
จัดนิทรรศการ ฯลฯ 

สป. รายงานความ 
ก้าวหน้าและสรุปผล         
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

13. การอำนวยความสะดวกในการบร ิการประชาชน              
หรือผู้มาติดต่อ 

1. จัดให้ม ีเก ้าอี ้รองรับผ ู ้มา
ติดต่อราชการหรือรับบร ิการ
อย่างเพียงพอ 
2. ม ีป ้ ายบอกท ิศทางหรือ
ตำแหน ่ งในการเข ้ าถ ึ งจุ ด
ให ้บร ิการอย ่างสะดวกและ
ชัดเจน 
3.  จ ั ดทำแผนผ ั งกำหนด
ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและ
ช่องทางติดต่อ 
4. ทำแบบคำร้องและตัวอย่าง
การกรอกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ให้
คำแนะนำ 
5. มีการบริการนอกเวลาราชการ 
6. การออกแบบสถานที่คำนึงถึง           
ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ 
7. ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ wifi 
8. ในจุดอันตรายออกแบบให้
สามารถมองเห็นได้ 
9. มีแสงสว่างเพียงพอ 
10. จัดทำบัตรคิว 
11. จุดคัดกรองผู้มาติดต่อ 

สป. 
 
 

รายงานความ 
ก้าวหน้าและสรุปผล            
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
14. ระบบบริการเชิงรุก เช่น การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
บริการในช่วงพักเที ่ยง จ ัดตั ้งระบบ One Stop Service 
(OSS)  

1. จัดทำระบบบริการเชิงรุก 
จ ั ด ช ุ ด บ ร ิ ก า ร เ ค ล ื ่ อ นที่
ให้บริการนอกสถานที่หรือช่วง
พักเท่ียง 

สป. 
 

รายงานความ 
ก้าวหน้าและสรุปผล            
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

15. ฝึกอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้
ให้บริการ 

1. จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้ให้บริการอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

สป. 
 

รายงานความ 
ก้าวหน้าและสรุปผล          
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

16. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในหน่วยงาน 
 

1. ผู้บริหารจัดประชุมความ
คิดเห็นบุคลากรอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
การประชุมให้บุคลากรและ
ประชาชนทราบ 

สป. รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบรอบ 6 เดือน  
และประจำปี 

17. ประกาศยกย่องชมเชยบุคลากรที่ให้บริการผู้มาติดต่อ
และประชาชน ด้วยหัวใจและจิตบริการ 

1. กำหนดหลักเกณฑ์ประกาศ
ยกย่องชมเชยบุคลากรที่ให้บริการ
ผ ู ้ มาต ิ ดต ่ อและประชาชน        
ด้วยหัวใจและจิตบริการ 
2. ประกาศรับสมัครบุคลากรที่
ให ้ บร ิ การผ ู ้ มาต ิ ดต ่ อและ
ประชาชนด้วยหัวใจและจิตบริการ 
3. คัดเลือกบุคลากรที่ให้บริการ
ผ ู ้ มาต ิ ดต ่ อและประชาชน             
ด้วยหัวใจและจิตบริการ 
4. ประกาศผลการค ัดเล ือก
บุคลากรที่ให้บริการผู้มาติดต่อ
และประชาชนด้วยหัวใจและ       
จิตบริการ 

สป. 
 

รายงานความ 
ก้าวหน้าและสรุปผล            
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

18. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการปฏิบัต ิงาน             
และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. แจ ้งผลการอน ุม ัต ิผ ่ าน
ระบบ SMS 

สป. 
 

รายงานความ 
ก้าวหน้าและสรุปผล           
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

19. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ 1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือ พัฒนา
และปรับปรุงระบบบริการ 

สป. 
 

รายงานความ 
ก้าวหน้าและสรุปผล            
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

 
 

  ลงชื่อ .......................................... ผู้รับรองข้อมูล  
            (นายไซเดน  อาแวเต๊ะ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 


