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รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปี พ.ศ.2563 

ผลการประเมินในปี พ.ศ.2562 : ในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ในระดับแย่ (Poor) ชี้ให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีแนวโน้มไม่เชื่อม่ันในคุณภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน โดยอาจพบปัญหาการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ รวมถึงการให้บริการที่ยังไม่เป็นธรรมหรือเท่าเทียมกันแก่
ผู้รับบริการทุกกลุ่ม ส่วนของประสิทธิภาพการสื่อสาร หน่วยงานยังขาดการวางแผนด้านการสื่อสารต่อสาธารณชนที่ดี โดยอาจไม่เผยแพร่ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันมาก
นัก ผู้รับบริการมองว่าการเข้าถึงข้อมูลยังไม่สะดวก รวมถึงการจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆ ท่ีอาจมีปัญหา สิ่งท่ีควรเป็นประเด็นการพันนาส าหรับหน่วยงานที่
ได้คะแนนในระดับแย่ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว จึงได้ก าหนดมาตรการ ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
1.มาตรการเพิ่มคุณภาพการ
ด าเนินงาน 

1 จัดท าแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการประชาชน.
และระบุผู้รับผิดชอบงานให้บริการในทุกกระบวนงานให้
ทราบ  โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย  เช่น  เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์  
บอร์ดประชาสัมพันธ์  จดหมายข่าว  เสียงตามสาย หอ
กระจายข่าว  ฯลฯ 
2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ(สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข)กรณี
บุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม  เช่น  
ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์  สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน  
เว็บไซต์หน่วยงาน  เป็นต้น 
3 ก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมใน
การพิจารณาความดีความชอบ  ความก้าวหน้าโดยก าหนด
ข้อตกลงการปฏิบัติงานในระดับบุคคล  พิจารณาจากเกณฑ์
ผลงาน/ผลส าเร็จของงาน/หรอบระยะเวลา/ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

1.หัวหน้าส่วนราชการภายใน
หน่วยงาน 
2 . พ นั ก ง า น ส่ ว น ต า บ ล ที่
เกี่ยวข้อง 
3.พนักงานจ้างที่เก่ียวข้อง 
 

1.อบต.ทรายขาว มีการจัดท าแผนผังแสดง
ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการประชาชนและ
ระบุผู้รับผิดชอบงานให้บริการในทุก
กระบวนงานให้ทราบ   
2 อบต.ทรายขาว มีช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์  
เว็ปไซต์หลัก(www.saikhao.go.th) กล่อง
รับเรื่องร้องทุกข์  
3.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจาณา
เรื่องการบริหารงานบุคคล เช่น 
-คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
-คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน 
-คณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
2.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

1 การจัดให้มีและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
- จัดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล  การบริหารงบ
ประมาน  การเงิน  การจัดหาพัสดุการค านวณราคากลาง  
การจัดซื้อจัดจ้าง  การใช้จ่ายงบประมาน  รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย  
ระเบียบ  กฎ  ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเปิดเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ  
โดยมีข้อมูลครบถ้วน  ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน  และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
- มีหน่วยประชาสัมพันธ์  ณ  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกให้การ
ประชนผู้รับบริการ  ที่จะติดต่อสอบถามหรือข้อมูล  หรือรับ
ฟังค าติชน/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้
บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น 
- จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ข้อมูลการบริการหรือการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตลอดระยะเวลาท าการ 
 

1.หัวหน้าส่วนราชการภายใน
หน่วยงาน 
2 . พ นั ก ง า น ส่ ว น ต า บ ล ที่
เกี่ยวข้อง 
3.พนักงานจ้างที่เกี่ยวข้อง 

1.มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน และมีข้อมูลข่าวสารตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบ  กฎ  
ข้อบังคับที่ก าหนด 
2.อบต.ทรายขาว ช่องทางการสื่อสารเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้การประชาชน
ผู้รับบริการ  เช่น เว็ปไซต์หลัก
(www.saikhao.go.th) Facebook:อบต.
ทรายขาว หมายเลขโทรศัพท์ 
3.อบต.ทรายขาว มีการเผยแพร่ผลงานและ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนให้เป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

http://www.saikhao.go.th/
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มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
 - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้

กาประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล 
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- จัดให้มีช่องทางสื่อสารในรูปแบบต่างๆ  เช่น  การจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วม  กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น  การประชุมรับ
ฟังความคิดเห็น  การสัมภาษณ์รายบุคคล  สื่อสังคมออนไลน์  
เป็นต้น 
3 เผยแพร่ผลงานและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนให้
เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืนๆ และช่องทางที่หลากหลาย อาทิ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านหรือชุมชนสื่อสิ่งพิมพ์/
วารสารประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าวเผยแพร่ให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ หอกระจายข่าว เสียงตามสายวิทยุชุมชน  
วิทยุกระจายเสียง การจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่/การ
โฆษณาผ่านรถกระจายเสียง การจัดแถลงข่าวการจัด
นิทรรศการ ฯลฯ 
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มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
3.มาตรการปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรด าเนินการ ดังนี้ 
1 จัดให้มีการอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน
หรือผู้ที่มาติดต่อ  มีดังนี้ 
1.1 มีเก้าอ้ีรับรองผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการ 
1.2 มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือต าแหน่งในการ
เข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจน 
1.3 มีแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและ
ช่องทางการติดต่อ 
1.4 มีแบบค าร้องพร้อมทั้งตัวอย่างการกรอกข้อมูล/
เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าแนะน า 
1.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการส าหรับการบริการที่
มีความจ าเป็นเร่งด่วน หรือพิจารณาจัดบริการให้
สอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการของ
ผู้รับบริการในพื้นที่ 
1.6 มีการออกแบบสถานที่ค านึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ 
และผู้สูงอายุ 
1.7 ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ WIFI 
1.8 ในจุดที่ส าคัญหรืออันตรายมีการออกแบบหรือให้
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากลทั้งขณะยืน หรือ
ล้อลื่น 
1.9 มีการจัดแสงสว่างอย่างเพียงพอ 
1.10 มีการจัดบัตรคิว หรือระบบเทคโนโลยีอ่ืนๆ เพื่อ
ให้บริการได้อย่างเป็นธรรม 

1.หัวหน้าส่วนราชการภายใน
หน่วยงาน 
2 . พ นั ก ง า น ส่ ว น ต า บ ล ที่
เกี่ยวข้อง 
3.พนักงานจ้างที่เกี่ยวข้อง 

1.อบต.ทรายขาว มีการอ านวยความสะดวก
ในการบริการประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่อ
ครบตามก าหนด 
2.อบต.ทรายขาว จัดท าระบบบริการเชิงรุก  
จัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่  
หรือในช่วงนอกวันและเวลาราชการ   
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มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
 1.11 มีจุดแรกรับเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกต่างๆ  เช่น  

คัดกรองผู้มาติดต่อ  ให้ค าแนะน าการขอรับบริการหรือ
ช่วยเตรียมเอกสาร 
2 จัดท าระบบบริการเชิงรุก  จัดชุดบริการเคลื่อนที่
ให้บริการนอกสถานที่  หรือในช่วงนอกวันและเวลา
ราชการ  การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  หรือการปรับขยาย
เวลาการให้บริการมนช่วงพักเที่ยง  หรือจัดตั้งระบบ  
One Stop Service(OSS)  หรือบริการดิจิทัลแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  เป็นต้น 

  

 

                                                                 
 

         ลงชื่อ 

     
             (นายอับดุลเลาะ  คาเล็มดาเบะ) 

                                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

             วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 


