




 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะห ์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ฝ่ายนิติการ ส านักปลัด 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวดัชัยภูมิ 



 

 

 

บทน า 

  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 มีเจตนำรมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐ
กลุ่มเป้ำหมำยได้รับทรำบระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตนเองและน ำข้อมูลผลกำรประเมิน รวมท้ัง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในกำรพัฒนำและยกระดับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนได้อย่ำงเหมำะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ควำมพยำยำมของหน่วยงำนภำครัฐในกำรขับเคล่ือนมำตรกำรเชิงบวกด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
รวมท้ังสะท้อนถึงควำมต้ังใจของหน่วยงำนในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล (Good 

Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสำธำรณะท้ังในระดับชำติและระดับสำกล 

  ฝ่ำยนิติกำร ส ำนักปลัด หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริม 
สนับสนุน และยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐของเทศบำลต ำบล          
ทุ่งทอง 

 

 

 

         ฝ่ำยนิติกำร ส ำนักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชยัภูมิ 
*********************** 

1. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติท่ี 4 ได้ก ำหนดให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ด้วย
กำรยกระดับธรรมำภิบำลเพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐ มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสมีแนวทำงในกำรป้องกันควำมเส่ียงท่ี
อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต รวมท้ังสำมำรถยับยั้งกำรทุจริตท่ีอำจเกิดข้ึนได้อันจะส่งผลต่อกำรยกระดับค่ำดัชนีกำรรับรู้
กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย ให้ดียิ่งข้ึน ท้ังในระดับชำติและระดับสำกล 
พร้อมท้ังสนองต่อนโยบำยรรัฐบำลด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีธรรมำภิบำลและกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง  
  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของเทศบำลต ำบลทุ่งทอง โดยภำพรวมได้
คะแนน 82.17 คะแนน ระดับผลกำรประเมินอยู่ในระดับ B และเมื่อเปรียบเทียบจำกปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
เทศบำลต ำบลทุ่งทองสำมำรถด ำเนินกำรสอดคล้องตำมตัวชี้วัด และมีคะแนนเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/กรำฟแสดงแนวโน้ม... 

ประจ าปี 2564 ประจ าปี 2563 
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กรำฟแสดงแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนจำกปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 

เมื่อพิจำรณำตำมตัวชี้วัดท้ังหมด โดยเรียบล ำดับจำกคะแนนสูงสุด พบว่ำ 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 กำรป้องกันกำรทุจริต 100 

2 กำรเปิดเผยข้อมูล 97.78 

3 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 83.88 

4 กำรใช้อ ำนำจ 75.22 

5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 73.94 

6 กำรใช้งบประมำณ 73.48 

7 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 73.46 

8 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 70.72 

9 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 65.03 

10 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 62.37 

 

คะแนนสูงสุด 100 คะแนน  คะแนนต่ าสุด 62.37 คะแนน 

 

 

 

 

/ผลกำรประเมิน... 
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ผลการประเมินคะแนน IIT EIT และ OIT จ าแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด 

  ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 

Transparency Assessment: IIT) ภำพรวมท้ัง 5 ตัวช้ีวัดได้คะแนนรวม 76.00 คะแนน ซึ่งถือว่ำอยู่ใน
ระดับค่อนข้ำงต่ ำ เนื่องจำกเกณฑ์กำรประเมินข้ันต่ ำต้องมีคะแนนร้อยละ 85 ข้ึนไป เมื่อพิจำรณำตำมตัวชี้วัด
ย่อยท้ัง 30 ข้อ พบว่ำ มีเพียง 4 ข้อ ท่ีมีคะแนนกำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 

  ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 

and Transparency Assessment: EIT) ภำพรวมทั้ง 3 ตัวชี้วัดได้คะแนนรวม 66.04 คะแนน ซึ่งถือว่ำอยู่
ในระดับค่อนข้ำงต่ ำ เนื่องจำกเกณฑ์กำรประเมินข้ันต่ ำต้องมีคะแนนร้อยละ 85 ข้ึนไป เมื่อพิจำรณำตำม
ตัวชีวั้ดย่อยท้ัง 15 ข้อ พบว่ำ มีเพียง 4 ข้อ ท่ีมีคะแนนกำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 

ผลการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT) ภำพรวมท้ัง 2 ตัวช้ีวัดได้คะแนนรวม 98.89 คะแนน ซึ่งถือว่ำอยู่ใน
ระดับสูงมำก เน่ืองจำกผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินข้ันต่ ำร้อยละ 85 ข้ึนไป เมื่อพิจำรณำตำมตัวชี้วัดย่อยท้ัง 43 ข้อ 
พบว่ำ ได้คะแนน 100 คะแนน จ ำนวน 42 ข้อ และได้ 0 คะแนน จ ำนวน 1 ข้อ 

 

3. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาล
ต าบลทุ่งทอง  

จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสจ ำแนกตำมดัชนีของเทศบำลต ำบลทุ่งทอง 
อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัดท่ี
แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนท่ีจะต้องพัฒนำไว้ดังต่อไปน้ี 

3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนร้อยละ 85 ข้ึนไป) เรียงจำกคะแนนสูงสุดไปหำต่ ำสุด 
จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ 

      1. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับ 100.00 เป็น
คะแนนจำกกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนเพื่อเปิดเผยกำรด ำ เนินกำรต่ำง ๆ ของ
หน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบใน 2 ประเด็น คือ (1) กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต (2) มำตรกำร
ภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำเทศบำลต ำบลทุ่งทองเปิดเผยข้อมูลถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ท่ี
ก ำหนด สำมำรถยกระดับกำรด ำเนินงำนตำมหลักคุณธรรมและควำมโปร่งใสได้อย่ำงสัมฤทธิผล 

      2. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับ 97.78 เป็นคะแนนจำก
กำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชน
ทรำบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐำน (2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำร
ให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ (4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (5) กำรส่งเสริมควำม
โปร่งใสในหน่วยงำน ซึ่งแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

 

/จุดอ่อนท่ีต้องพัฒนำ... 
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3.2 จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 85) เรียงจำกคะแนนสูงสุดไป
หำต่ ำสุด จ ำนวน 8 ตัวชี้วัด คือ 

      1. ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับ 83.88 เป็นคะแนนจำก
กำรประเมินกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
หรือให้บริกำรแก่ผู้ท่ีมำติดต่อไม่เป็นไปตำมข้ันตอนท่ีก ำหนด ได้คะแนน 74.97 คะแนน ซึ่งต่ ำท่ีสุดจำกตัวช้ีวัด
ย่อยท้ัง 6 ข้อ แสดงให้เห็นว่ำข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำลต ำบลทุ่งทองล่ำช้ำไม่เป็นไปตำม
ระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ 

      2. ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับ 75.22 คะแนน เป็นคะแนน
จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำ ในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม          
ได้คะแนน 63.64 คะแนน ซึ่งต่ ำท่ีสุดจำกตัวช้ีวัดย่อยท้ัง 6 ข้อ แสดงให้เห็นว่ำผู้บังคับบัญชำยังขำดคุณธรรม 
จริยธรรมในกำรบริหำรงำน ท ำให้บุคลำกรบำงท่ำนไม่เช่ือมั่นต่อกำรใช้อ ำนำจอย่ำงเท่ำเทียม 

      3. ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับ 73.94 คะแนน 
เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ในประเด็น
ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนได้รับกำรแก้ไขมำกน้อยเพียงใด ได้คะแนน 60.59 คะแนน ซึ่งต่ ำท่ีสุดจำกตัวช้ีวัด
ย่อยท้ัง 6 ข้อ แสดงให้เห็นว่ำกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของเทศบำลต ำบลทุ่งทองขำดเจตจ ำนงท่ีแน่วแน่ของ
ผู้บริหำรในกำรแก้ไขปัญหำ 

      4. ตัวชี้ วัดที่  2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับ 73.48 คะแนน                         
เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในต่อกำรใช้งบประมำณ ในประเด็นกำร             
รับรู้เก่ียวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำนมำกน้อยเพียงใด ได้คะแนน 60.59 คะแนน   
ซึ่งต่ ำท่ีสุดจำกตัวช้ีวัดย่อยท้ัง 6 ข้อ แสดงให้เห็นว่ำบุคลำกรในหน่วยงำนบำงท่ำนยังขำดควำมรู้เก่ียวกับ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณเน่ืองจำกกำรปฏิบัติงำนไม่เก่ียวข้องกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

      5. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับ 73.46 
คะแนน เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในต่อกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร           
ในประเด็นกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด ได้คะแนน 64.25 คะแนน ซึ่งต่ ำท่ีสุดจำกตัวช้ีวัดย่อยท้ัง 6 ข้อ 
แสดงให้เห็นว่ำบุคลำกรในหน่วยงำนบำงท่ำนยังขำดจิตส ำนึกในกำรรักษำประโยชน์ของรำชกำร 

      6. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับ 72.72 คะแนน 
เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของ ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกต่อ
ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร ในประเด็นหน่วยงำนมีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลท่ีสำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำง
ชัดเจน มำกน้อยเพียงใด ได้คะแนน 48.25 คะแนน แสดงให้เห็นว่ำประชำชนยังไม่สำมำรถเข้ำถึงช่องทำงกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ท่ีทำงเทศบำลต ำบลทุ่งทองได้ประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์ ไว้ครบถ้วนทุกกำร
ด ำเนินงำน 

 

 

/7. ตัวชี้วัดท่ี 8 
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      7. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับ 65.03  
คะแนน เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกต่อ
กำรปรับปรุงกำรท ำงำน ในประเด็นกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใส ได้คะแนน 
54.30 คะแนน ซึ่งต่ ำท่ีสุดจำกตัวช้ีวัดย่อยท้ัง 5 ข้อ แสดงให้เห็นว่ำเทศบำลต ำบลทุ่งทองไม่มีกำรปรับปรุง
ระบบกำรท ำงำนในปีท่ีผ่ำนมำให้ดียิ่งข้ึน 

      8. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับ 62.37 คะแนน 
เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกต่อคุณภำพ
กำรด ำเนินงำน ในประเด็นท่ีหน่วยงำนท่ี มีกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวม
เป็นหลัก มำกน้อยเพียงใด ได้คะแนน 46.38 คะแนน ซึ่งต่ ำท่ีสุดจำกตัวช้ีวัดย่อยท้ัง 5 ข้อ แสดงให้เห็นว่ำ
ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งทองไม่มีควำมเช่ือมั่นต่อกำรบริหำรงำนของเทศบำลต ำบลทุ่งทอง 

3.3 ข้อเสนอแนะการประเมิน 

      ประเด็นท่ีจ ำเป็นต้องวำงแผนพัฒนำและปรับปรุงประมำณร้อยละ 15-25 ของตัวช้ีวัดหรือข้อ
ค ำถำมท้ังหมด ควรพิจำรณำประเด็นย่อยท่ียังคงเป็นปัญหำ โดยวำงแผนแก้ไขปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
หน่วยงำนจะสำมำรถยกระดับกำรด ำเนินงำนตำมหลักคุณธรรมและควำมโปร่งใสได้อย่ำงมีสัมฤทธิผล และเป็น
กำรส่งเสริมกลไกกำรท ำงำนท่ีเปิดเผยจะสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมั่นศรัทธำในมุมมองของสำธำรณชนได้มำก
ยิ่งข้ึนในปีต่อๆ ไป ประเด็นท่ีควรมีกำรเปิดเผย หรือบริหำรจัดกำรให้ดียิ่งข้ึน ได้แก่ 

      1. แสดงแผนผังแสดงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของหน่วยงำนท่ีครอบคลุมท้ังฝ่ำยกำรเมือง
และฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำ 

      2. ส่งเสริมกำรท ำงำนท่ีค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

      3. ส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลท่ีสำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจนมำกข้ึน  
      4. เพิ่มมำตรกำรก ำกับให้เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนให้บริกำรประชำชนอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่

เลือกปฏิบัติ 

      5. ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกข้ึน 

      6. เพิ่มกลไกกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีข้ึน 

      7. ส่งเสริมกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนท่ีเข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทำงท่ี
หลำกหลำยมำกข้ึน 

      8. ก ำกับติดตำมกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนว่ำมีกำรติดต่อ ปฏิบัติงำน และให้บริกำร
แก่ประชำชนเป็นไปตำมข้ันตอนและระยะเวลำท่ีก ำหนด 

      9. เพิ่มกำรปรับปรุงวิธีกำรและ ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้ดีข้ึน 

      10. เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีข้ึน 

 

     (ลงช่ือ) 
              (นำยสมถวิล  หมั่นอุตส่ำห์) 
                                                            นำยกเทศมนตรีต ำบลทุ่งทอง 
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จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบลทุ่งทองเห็นควรพิจารณาเพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ดังนี้ 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล 

1. แนวทางการเปิดเผยข้อมูล และการ
บริหารจัดการ 

1. แสดงแผนผังโครงสร้ำงให้ครอบคลุมและเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ 

2. ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนทำงเว็บไซต์และจัดส่งหนังสือทุกหมู่บ้ำน 

3. จัดท ำประกำศมำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 

4. เพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ 

ฝ่ำยนิติกำร/ 
ส ำนักปลัด 

ตลอดปีงบประมำณ เว็บไซต์ส ำนักงำน 

2. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ 

1. จัดให้มีปิดประกำศ และประชำสัมพันธ์ผังแสดงข้ันตอน และระยะเวลำ
กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำร ณ จุดปฏิบัติงำน/ให้บริกำร ท่ีผู้มำรับติดต่อสำมำรถ
มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน 

2. ก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แผนงำน หรือโครงกำร เพื่อพัฒนำหน่วยงำน
ให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส เช่น No Gift Policy (กรณีจ ำเป็นต้องเป็นไป
ตำมท่ีกฎหมำยหรือระเบียบก ำหนดเท่ำนั้น) 
3. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำร 

4. ประชุมช้ีแจงสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ ให้ยึดมั่นผลส ำเร็จ
ของงำน ให้ควำมส ำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว และพร้อมรับผิดชอบหำก
ควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเอง 
5. จัดท ำโครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำร 
6. แต่งต้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำร
ด ำเนินงำน/ติดตำมประเมินผล 

ฝ่ำยนิติกำร/ 
ส ำนักปลัด 

ตลอดปีงบประมำณ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้ 

ผู้บริหำรทรำบ 




































