
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ         องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย สำนักงานปลัด             

ที ่  รน   73101/ วันที่  18  มีนาคม  2564             

เรื่อง   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
 หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง 
 พนักส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ทุกคน 

ด้วยสำนักงาน ปปช.ได้มีประกาศเรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ซ่ึงคะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  
อยู่ที่ 93.28 คะแนน ระดับผลการประเมิน A 

กลยุทธ์การพัฒนาหน่วยงานเพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ยกระดับผลการประเมิน ITA ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบอยู่ในระดับที่ดีต่อไป จึงให้ทุก
สำนัก/กอง กำชับผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตามประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และมาตรการแนว
ทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑) การเก ็บข ้อม ูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาคร ัฐ ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT)แนวทางการยกระดับผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นำมาปรับปรุงและพัฒนาเป็นแนวทางการ
ยกระดับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จากข้อที่มีคะแนนไม่ถึง 95 คะแนน 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 ตามข้อคำถาม I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด คะแนนที่ได้ 82.63 

 

 

 

 
แนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสควรดำเนินการ ดังนี้ี้ 
 1. มีมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบ โดยให้
สำนักปลัด อบต. มีหนังสือแจ้งเวียนการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้บุคลากรทุกคน 
 



 ทราบ กองคลังมีหนังสือแจ้งเวียนการประกาศใช้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ความคืบหน้า 
ความคุ้มค่า หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. กองคลังมีหนังสือแจ้งเวียนการประกาศจัดทำรายงานการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี การ
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ งานก่อสร้าง งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นต้น โดยระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการใช้
จ่าย จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบ 
 3. ส่งเสริมมาตรการในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 
 4. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกกอง มีส่วนร่วมให้มีการติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดให้มีการประชุม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในระดับหน่วยงาน
ประจำเดือนหรือประจำไตรมาส 

ตามข้อคำถาม I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุใน
ลักษณะดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด คะแนนที่ได้ 92.11 
      โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
            เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสควรดำเนินการ 
ดังนี้ี้  
 1. มีมาตรการการลงโทษที่ชัดเจน รวดเร็ว หากพบการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตน/
พวกพ้องและการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ ปกปิด หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง 
 2. ให้กองคลังปรับปรุงกระบวนการการจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ให้โปร่งใส 
ตรวจสอบได้มากข้ึน ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
 3. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ประชาชน 
ภาคเอกชนร้านค้า ผู้รับเหมา ฯลฯ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า 
และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

  
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
 ตามข้อคำถาม I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่าง
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด คะแนนที่ได้ 89.27 
 
 
แนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสควรดำเนินการ ดังนี้ี้ 



  
 1. กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคลากรตามผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับ
คุณภาพของผลงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยให้คำนึงถึงคุณภาพของผลงานที่
ถูกต้อง 
 2. เผยแพร่เกณฑ์การประเมินบุคลากร และผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทราบ 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใชท้รัพย์สินของราชการ 
 ตามข้อคำถาม I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  คะแนนที่
ได้ 91.89 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสควรดำเนินการ ดังนี้ี้ 
  1. ปรับปรุงแผนอัตรากำลังปรับโครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน 
 2. สร้างฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว และการมีจิตสำนึก
สาธารณะให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

 3. จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมาย กำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่
สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

 4. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ราชการ 
 5. ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการไม่นำทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือ
นำไปให้ 
กลุ่มหรือพวกพ้อง 
 6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิ น 
แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบ 
 7. กำหนดกลไกในติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด วางระบบการจัดทำทะเบียนการเบิกทรัพย์สินของ
ราชการทะเบียนการยืมทรัพย์สินของทางราชการอย่างเป็นระบบ ง่าย และสะดวก ต่อการตรวจสอบของ
หน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก รวมทั้งภาคประชาชน 

 



 2) การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity 
and Transparency Assessment : EIT) 

 แนวทางการยกระดับผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) ประจำปีงบประมาณ  พ .ศ . 2563 นำมาปรับปร ุงและพัฒนาเป ็นแนวทางการยกระด ับ ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จากข้อที่มีคะแนนไม่ถึง 95 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
 ตามข้อคำถาม E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด คะแนนที่ได้ 92.73 
 เป็นไปตามขั้นตอน 
 เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
 

 
 ตามข้อคำถาม E3 เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี ่ยวกับการดำเนินการ/
ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อยเพียงใด คะแนนที่ได้ 83.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตามข้อคำถาม E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้อง
ขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ คะแนน
ที่ได้ 84.98 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

(หน้าที่ ๕) 

ตามข้อคำถาม E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจนมากน้อยเพียงใด คะแนนที่ได้ 83.57 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสควรดำเนินการ ดังนี้ี้ 
 1.ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
  จัดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
คำนวณราคากลาง การจัดซื ้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบ โดยมีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
       ปรับปรุงหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
       ปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. ปรุงปรุงผู้ดูแลเว็บไชต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย และสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และ
ช่องทางที่หลากหลาย อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านหรือชุมชนสื่อสิ่งพิมพ์/วารสารประชาสัมพันธ์/
จดหมายข่าวเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ หอกระจายข่าว เสียงตามสายวิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียง ฯลๆ 

 3. พัฒนาบุคลากร โดยปลูกฝังฐานความคิดในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เช่น 
เสริมสร้างความรู้ให้เกิดความตระหนักในการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคลสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ เช่น กำหนดประเด็นการให้บริการ
อย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจขององค์กรและมีแนวทางในการดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  

 4. กำหนดมาตรการบร ิหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ 
ความก้าวหน้าโดยกำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานในระดับบุคคล พิจารณาจากเกณฑ์ผลงาน/ผลสำเร็จของงาน/
กรอบระยะเวลา/ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

 5. กำหนดแนวทางในการชื่นชม ยกย่องบุคลากรที่ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานของหน่วยงาน
กำหนดไว้รวมทั้งมีมาตรการในการดำเนินการกับบุคลากรที่ให้บริการโดยเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรม เช่น การ
ตักเตือน ภาคทัณฑ์เป็นต้น 

 6. มีการประกาศยกย่องชมเชย หรือให้รางวัลแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถ ด้วย
ความวิริยะอุตสาหะ เป็นระยะ 
 



 
 

(หน้าที่ ๖) 

 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ตามข้อคำถาม E6 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด คะแนนที่ได้ 83.87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตามข้อคำถาม E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด คะแนนที่ได้ 83.87 
 
 
  
 
 
 
 
 ตามข้อคำถาม E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ คะแนนที่ได้ 91.20 
  

 
  
ตามข้อคำถาม E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจนมากน้อยเพียงใด คะแนนที่ได้ 83.87 
 
 



 
 

(หน้าที่ ๗) 

 
 
 
 
  
 ตามข้อคำถาม E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหนา้ที่
ในหน่วยงาน หรือไม่ คะแนนที่ได้ 93.41 
 

 
 
   แนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสควรดำเนินการ ดังนี้ี้ 
 1. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารเพ่ิมข้ึน เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เช่น 
       ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต และหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลการบริการหรือ
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ตลอดระยะเวลาทำการ 
       ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะ
ติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนน้ำจืดน้อย 
       ปรับปรุงช่องทางสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น 
ตู้ ปณ.ขององค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย การประชุมรับฟังความคิดเห็น การสัมภาษณ์รายบุคคล สื่อ
สังคมออนไลน์ เป็นต้น 
 2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเช่น การแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ 
 3. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
   4. จัดให้มีช่องทางสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น 
ตู้ ปณ.ขององค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย การประชุมรับฟังความคิดเห็น การสัมภาษณ์รายบุคคล สื่อ
สังคมออนไลน์ เป็นต้น 
 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 ตามข้อคำถาม E11 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้
ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด คะแนนที่ได้ 88.38 
 
  
 



 
 

(หน้าที่ ๘) 

 
  
 
 ตามข้อคำถาม E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด คะแนนที่ได้ 87.93 
  
 
  
 
ตามข้อคำถาม E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นหรือไม่ คะแนนที่ได้ 92.05 
 
 
 
 
 ตามข้อคำถาม E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนนิงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มาก
น้อยเพียงใด คะแนนที่ได้ 84.98 
 
  
  
 
 
 
 
 ตามข้อคำถาม E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มี
ความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด คะแนนที่ได้ 82.61 
          
 
 
 
 

 

        แนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสควรดำเนินการ ดังนี้ี้ 



 
 

(หน้าที่ ๙) 

 1. จัดทำระบบบริการเชิงรุก จัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่ หรือในช่วงนอกวันและเวลา
ราชการเช่น การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หรือการปรับขยายเวลาการให้บริการในช่วงพักเที่ยง หรือปรับปรุง
จัดตั้งระบบ One StopService (OSS) หรือบริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เป็นต้น 

 2. มีการประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้รับบริการและนำ
ผลการประเมินมาวิเคราะห์ สรุปรายงานให้ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน
และบริการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนทราบ 

 3. จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 4. ผู้บริหารจัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการให้ดีขึ้น และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมให้บุคลากร และประชาชนทราบ 

 5. ประกาศยกย่องชมเชยบุคลากรที่ให้บริการผู้มาติดต่อ และประชาชนด้วยหัวใจ และจิตบริการ 

 6. จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มา 
ใช้งานให้มีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน และคุ้มค่า โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับจำนวนผู้มารับ
บริการ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านเทคโนโลยีของบุคลากรผู้ดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง เช่น การแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ 

 7. มีการประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้รับบริการและนำ
ผลการประเมินมาวิเคราะห์ สรุปรายงานให้ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน
และบริการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนทราบ  

 8. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เช่น 
       จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลการบริการหรือการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ตลอดระยะเวลาทำการ 
       ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะ
ติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนน้ำจืดน้อย 
       จัดให้มีช่องทางสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น ตู้ 
ปณ.ขององค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย การประชุมรับฟังความคิดเห็น การสัมภาษณ์รายบุคคล สื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น 
       ปรับปรุงหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
       ปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  



 
 

(หน้าที่ ๑๐) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
 ผลการประเมินผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จากหัวข้อที่ไม่ได้คะแนน 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 แนวทางการยกระดับผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นำมาปรับปรุงและพัฒนาเป็นแนวทางการยกระดับในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 1. จัดทำข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน และสืบค้นข้อมูลได้  
 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปใีห้ชัดเจน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จัดทำเป็นรายไตรมาส 
 3. เปลี่ยนบริษัทผู้ดูแลเว็บไซต์หลักของหน่วยงานปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ให้สาธารณชนสามารถเข้าถึง
ได้ทุกช่วงเวลา การออกแบบเว็บไซต์สวยงามสบายตา มีความทันสมัย การจัดข้อมูลเป็นระเบียบหาง่ายไม่
ซับซ้อน 
 4. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และมอบหมายคำสั่งให้จัดทำข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเป็นรายเดือน 
  5. ผู้ดูแลระบบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย และผู้บริหารต้องสอบทานข้อมูลให้เป็นไป
ตามข้อเท็จจริง มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ก่อนการนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAS 
 6.ให้นักทรัพยากรบุคคล นำหลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกาศลงใน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ครบถว้น  
 7. จัดให้มีการประชุมชักซ้อมความเข้าใจวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA หน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำจืดน้อย เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA องค์การบริหาร



 
 

(หน้าที่ ๑๑) 

ส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ต้องนำผลการประเมิน ITA ในปีที่ผ่านมาวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน หรือประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
 8. จัดทำมาตรการภายในสำหรับหน่วยงานของตน เพ่ือกำหนดแนวปฏิบัติให้ดีขึ้นมีการติดตามการ
ดำเนินงานตามมาตรการภายในในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน(นำมาตรการที่กำหนด
ไปสู่การปฏิบัติ) จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานเป็นต้น 
 9. พัฒนาระบบเว็บไซต์ / เพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการดูแลระบบจัดสรรงบประมาณพัฒนาเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ให้มีความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลและสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่าง
เป็นปัจจุบัน รวดเร็วจัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีความสามารถในการ
ปรับปรุงระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัยจัดให้มี
บุคลากรในการดูแลเว็บไซต์ เพ่ือทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้เป็นปัจจุบัน 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย กำกับดูแลการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว 

 

  
                           (นายสุนัย  คลี่ขยาย) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 


