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มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปี พ.ศ.2563 : แบบวัด IIT  OIT  ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่าน ระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
และง่ายต่อการเข้าถึง แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควร
ด าเนินการดังนี้ 1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 3) การปรับปรุ งระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค า แนะน าในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวกท่ีส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย และมี
การติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว จึงได้ก าหนดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังต่อไปนี้ 

เหตุการณ์ ระดับความเสี่ยง มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1.คุณภาพการด าเนินงาน 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ระบบและขั้นตอนการ
ให้บริการงานด้านต่างๆ 
อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้
มีการฝึกอบรมพัฒนา
เพ่ิมพูนทักษะและความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ 

คะแนนการประเมินเท่ากับร้อยละ 
88.32 ความเสี่ยงในระดับต่ า 
เนื่องจากคะแนนเกินร้อยละ 85 
แสดงถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ระบบและขั้นตอนการให้บริการงาน 
และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนา
เพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานยังมีประสิทธิภาพ 

1 จัดท าแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการประชาชน.และ
ระบุผู้รับผิดชอบงานให้บริการในทุกกระบวนงานให้ทราบ  โดย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่
หลากหลาย  เช่น  เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  
จดหมายข่าว  หอกระจายข่าว  ฯลฯ 
2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
(สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข)กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติ
และให้บริการโดยไม่เป็นธรรม  เช่น  ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์  
สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน  เว็บไซต์หน่วยงาน  เป็นต้น 
 

1.หัวหน้าส่วนราชการ
ภายในหน่วยงาน 
2.พนักงานส่วนต าบล
ที่เก่ียวข้อง 
3 . พ นั ก ง า น จ้ า ง ที่
เกี่ยวข้อง 
 

มกราคม 64 
- มีนาคม 64 
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เหตุการณ์ ระดับความเสี่ยง มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  3 ก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการ
พิจารณาความดีความชอบ  ความก้าวหน้าโดยก าหนดข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานในระดับบุคคล  พิจารณาจากเกณฑ์ผลงาน/ผลส าเร็จ
ของงาน/หรอบระยะเวลา/ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ 

  

2.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
และเปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
และมีการปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

คะแนนการประเมินเท่ากับร้อยละ 
81.84 ความเสี่ยงในระดับปาน
กลาง เนื่องจากคะแนนต่ ากว่าร้อย
ละ 85 ในระดบัที่ใกล้เคียง จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อ
การเข้าถึงข้อมูล และมีการ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กันยังมีประสิทธิภาพในระดับปาน
กลาง ต้องก าหนดมาตรการเพ่ิมเติม 
 

1 การจัดให้มีและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
- จัดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประ
มาน  การเงิน  การจัดหาพัสดุการค านวณราคากลาง   
การจัดซื้อจัดจ้าง  การใช้จ่ายงบประมาน  รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบ  
กฎ  ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิด
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ   
โดยมีข้อมูลครบถ้วน  ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน  และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
- มีหน่วยประชาสัมพันธ์  ณ  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกให้การ
ประชนผู้รับบริการ  ที่จะติดต่อสอบถามหรือข้อมูล  หรือรับฟังค าติ
ชน/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น 

1.หัวหน้าส่วนราชการ
ภายในหน่วยงาน 
2.พนักงานส่วนต าบล
ที่เก่ียวข้อง 
3.พนักงานจ้างที่
เกี่ยวข้อง 

มกราคม 64 
- มีนาคม 64 
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เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  - จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลการ
บริการหรือการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอด
ระยะเวลาท าการ 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กา
ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดง
ความคิดเหน็เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- จัดให้มีช่องทางสื่อสารในรูปแบบต่างๆ  เช่น  การจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วม  กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น  การประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น  การสัมภาษณ์รายบุคคล  สื่อสังคมออนไลน์  เป็นต้น 
3 เผยแพร่ผลงานและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนให้เป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อ
ออนไลน์รูปแบบอ่ืนๆ และช่องทางที่หลากหลาย อาทิ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านหรือชุมชนสื่อสิ่งพิมพ์/วารสาร
ประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าวเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ หอ
กระจายข่าว เสียงตามสายวิทยุชุมชน  วิทยุกระจายเสียง การจัด 
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เหตุการณ์ ระดับความเสี่ยง มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

3.การปรับปรุงระบบการ
ท างาน สร้างกระบวนการ
ปรึกษาหารือ 
ระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรเพ่ือร่วมกัน
ทบทวนปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ และส่งเสริมให้
ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นหรือให้
ค าแนะน าในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวกท่ีส าคัญ ต้องมี
การพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถของบุคลากร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในการปรับปรุง
ระบบให้ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้
อย่างรวดเร็ว 

คะแนนการประเมินเท่ากับร้อยละ 
81.96 ความเสี่ยงในระดับปาน
กลาง เนื่องจากคะแนนต่ ากว่าร้อย
ละ 85 ในระดับท่ีใกล้เคียง สร้าง
กระบวนการปรึกษาหารือ 
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือ
ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน า
ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวกท่ีส าคัญ ต้องมีการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและ
มีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์มี
ประสิทธิภาพในระดับปานกลาง ต้อง
ก าหนดมาตรการเพ่ิมเติม 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรด าเนินการ ดังนี้ 
1 จัดให้มีการอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชนหรือผู้
ที่มาติดต่อ  มีดังนี้ 
1.1 มีเก้าอ้ีรับรองผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการ 
1.2 มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือต าแหน่งในการเข้าถึงจุด
ให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจน 
1.3 มีแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการ
ติดต่อ 
1.4 มีแบบค าร้องพร้อมทั้งตัวอย่างการกรอกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ผู้ให้
ค าแนะน า 
1.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการส าหรับการบริการที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน หรือพิจารณาจัดบริการให้สอดคล้องกับผลส ารวจ
ความต้องการของผู้รับบริการของผู้รับบริการในพื้นที่ 
1.6 มีการออกแบบสถานที่ค านึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และ
ผู้สูงอายุ 
1.7 ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ WIFI 
1.8 ในจุดที่ส าคัญหรืออันตรายมีการออกแบบหรือให้สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากลทั้งขณะยืน หรือล้อลื่น 
1.9 มีการจัดแสงสว่างอย่างเพียงพอ 
1.10 มีการจัดบัตรคิว หรือระบบเทคโนโลยีอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการได้
อย่างเป็นธรรม 
 

1.หัวหน้าส่วนราชการ
ภายในหน่วยงาน 
2.พนักงานส่วนต าบล
ที่เก่ียวข้อง 
3.พนักงานจ้างที่
เกี่ยวข้อง 

มกราคม 64 
- มีนาคม 64 
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เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  
  1.11 มีจุดแรกรับเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกต่างๆ  เช่น  คัด

กรองผู้มาติดต่อ  ให้ค าแนะน าการขอรับบริการหรือช่วยเตรียม
เอกสาร 
2 จัดท าระบบบริการเชิงรุก  จัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการนอก
สถานที่  หรือในช่วงนอกวันและเวลาราชการ  การจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่  หรือการปรับขยายเวลาการให้บริการมนช่วงพักเที่ยง  
หรือจัดตั้งระบบ  One Stop Service(OSS)  หรือบริการดิจิทัล
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  เป็นต้น 

  

 

                                                                 
 

         ลงชื่อ 

     
             (นายอับดุลเลาะ  คาเล็มดาเบะ) 

                                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

             วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 


