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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
**************************** 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว ในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ใน ระดับแย่ (Poor) ชี้ให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมี
แนวโน้มไม่เชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน โดยอาจพบปัญหาการให้
ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ รวมถึงการให้บริการที่ยังไม่เป็นธรรมหรือเท่าเทียมกันแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม 
ส่วนของประสิทธิภาพการสื่อสาร หน่วยงานยังขาดการวางแผนด้านการสื่อสารต่อสาธารณชนที่ดี โดยอาจไม่
เผยแพร่ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันมากนัก ผู้รับบริการมองว่าการเข้าถึงข้อมูลยังไม่สะดวก รวมถึงการจัดการข้อ
ร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆ ที่อาจมีปัญหา สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ ได้คะแนนในระดับ
แย่ โดยควรด าเนินการอย่างเร่งด่วน คือ 1)การพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้
ติดต่อด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 2) ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 3) พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิด
ความโปร่งใส เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว จึงก าหนด
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดังนี้ 
  1.มาตรการเพิ่มคุณภาพการด าเนินงาน 

1.จัดท าแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการประชาชน.และระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุกกระบวนงานให้ทราบ  โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย  
เช่น  เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  จดหมายข่าว  เสียงตามสาย หอกระจายข่าว  ฯลฯ 

2.จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/
ตอบสนองในการแก้ไข)กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม  เช่น  ผ่านทางหมายเลข
โทรศัพท์  สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน  เว็บไซต์หน่วยงาน  เป็นต้น 

3.ก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ  
ความก้าวหน้าโดยก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานในระดับบุคคล  พิจารณาจากเกณฑ์ผลงาน /ผลส าเร็จของ
งาน/หรอบระยะเวลา/ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

ผู้รับผิดชอบมาตรการ  หัวหน้าส่วนราชการภายในหน่วยงาน พนักงานส่วนต าบลที่เกี่ยวข้อง
พนักงานจ้างที่เก่ียวข้อง 

แนวทางการก ากับติดตามและประเมินผล 

  การประชุมประจ าเดือนเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึง  
ให้ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส านัก ดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน และก ากับให้มีการรายงานผลโดยส่ง
ข้อมูลให้บุคคลผู้รับผิดชอบขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
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2.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร 

1.การจัดให้มีและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 

- จัดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาน  การเงิน  การจัดหา
พัสดุการค านวณราคากลาง  การจัดซื้อจัดจ้าง  การใช้จ่ายงบประมาน  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบ  กฎ  ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิด
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ  โดยมีข้อมูลครบถ้วน  ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน  และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

- มีหน่วยประชาสัมพันธ์  ณ  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกให้การประชนผู้รับบริการ  ที่จะติดต่อ

สอบถามหรือข้อมูล  หรือรับฟังค าติชน/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น 

- จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลการบริการหรือการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดระยะเวลาท าการ 

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กาประชาชนผู้รับบริการที่จะ
ติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- จัดให้มีช่องทางสื่อสารในรูปแบบต่างๆ  เช่น  การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม  กล่อง/ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น  การประชุมรับฟังความคิดเห็น  การสัมภาษณ์รายบุคคล  สื่อสังคมออนไลน์  เป็นต้น 

3.เผยแพร่ผลงานและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืนๆ และช่องทางที่หลากหลาย อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ตามหมู่บ้านหรือชุมชนสื่อสิ่งพิมพ์/วารสารประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าวเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ หอ
กระจายข่าว เสียงตามสายวิทยุชุมชน  วิทยุกระจายเสียง การจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ /การโฆษณา
ผ่านรถกระจายเสียง การจัดแถลงข่าวการจัดนิทรรศการ ฯลฯ 

ผู้รับผิดชอบมาตรการ  หัวหน้าส่วนราชการภายในหน่วยงาน พนักงานส่วนต าบลที่เกี่ยวข้อง
พนักงานจ้างที่เก่ียวข้อง 

แนวทางการก ากับติดตามและประเมินผล 

  การประชุมประจ าเดือนเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึง  
ให้ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส านัก ดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน และก ากับให้มีการรายงานผลโดยส่ง
ข้อมูลให้บุคคลผู้รับผิดชอบขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 

3.มาตรการปรับปรุงระบบการท างาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรด าเนินการ ดังนี้ 
1.จัดให้มีการอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่อ  มีดังนี้ 

1.1 มีเก้าอ้ีรับรองผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการ 
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1.2 มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือต าแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่าง
สะดวกและชัดเจน 

1.3 มีแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละข้ันตอนและช่องทางการติดต่อ 
1.4 มีแบบค าร้องพร้อมทั้งตัวอย่างการกรอกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าแนะน า 
1.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการส าหรับการบริการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 

หรือพิจารณาจัดบริการให้สอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการของผู้รับบริการในพื้นที่ 
1.6 มีการออกแบบสถานที่ค านึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ 
1.7 ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ WIFI 
1.8 ในจุดที่ส าคัญหรืออันตรายมีการออกแบบหรือให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตาม

หลักสากลทั้งขณะยืน หรือล้อลื่น 
1.9 มีการจัดแสงสว่างอย่างเพียงพอ 
1.10 มีการจัดบัตรคิว หรือระบบเทคโนโลยีอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการได้อย่างเป็นธรรม 
1.11 มีจุดแรกรับเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกต่างๆ  เช่น  คัดกรองผู้มาติดต่อ  ให้

ค าแนะน าการขอรับบริการหรือช่วยเตรียมเอกสาร 

2 จัดท าระบบบริการเชิงรุก  จัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่  หรือในช่วงนอก
วันและเวลาราชการ  การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  หรือการปรับขยายเวลาการให้บริการมนช่วงพักเที่ยง  หรือ
จัดตั้งระบบ  One Stop Service(OSS)  หรือบริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  เป็นต้น 

ผู้รับผิดชอบมาตรการ  หัวหน้าส่วนราชการภายในหน่วยงาน พนักงานส่วนต าบลที่เกี่ยวข้อง
พนักงานจ้างที่เก่ียวข้อง 

แนวทางการก ากับติดตามและประเมินผล 

  การประชุมประจ าเดือนเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึง  
ให้ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส านัก ดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน  
             
            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 15  ตุลาคม 2562 
 

     
 
(นายอับดุลเลาะ  คาเล็มดาเบะ) 

                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 


