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ค าน า 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ      
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่  (2) การใช้งบประมาณ  
(3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน 
(7)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกัน
การทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ดุซงญอในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดุซงญอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ   
ส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 

 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดุซงญอ        
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 1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”  
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนด เป็นกล
ยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) 
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้
เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หนว่ยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดุซงญอ 
อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสโดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 47.79 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ  F   
 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด มีดังนี้ อันดับที่ 1 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ 
ได้ 94.32 คะแนน อันดับที่ 2 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนน 88.45 อันดับที่ 3 ตัวชี้วัดการแก้ปัญหา
การทุจริต ได้คะแนน 88.08 อันดับที่ 4 ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนน 85.52 อันดับที่ 5 ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน 82.03 อันดับที่ 6 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนน 66.42 อันดับ
ที่ 7 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนน 61.84 อันดับที่ 8 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน 
57.15 อันดับที่ 9 ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 12.50 และอันดับที่ 10 ตัวชี้วัดการเปิดเผย
ข้อมูล ได้คะแนน 2.22 
 สรุปได้ว่าหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 94.32  คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ส่วนที่
จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด  คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การเปิดเผยข้อมูล ไดเ้ท่ากับร้อยละ 2.22  
 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบลดุซงญอ 
อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่
แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
 3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน  1 ตัวชี้วัด  คือ 
  1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.32 เป็นคะแนนจาก
บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติงาน หรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้  (1) โปร่งใสเป็นไปตามที่
ก าหนดและ (2) โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   
 3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90)  จ านวน  9 ตัวชี้วัด  คือ 
  1) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.45 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่
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เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณนับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใส  จนถึงการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์   และไม่เอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
  2) ตัวชี้วัดที่ 3 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.08 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็น
เกี่ยวกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังโดยหน่วยงานจะต้องทบทวน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและจัดท าแผนงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.52 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  4) ตัวชี้วัดที่ 5 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.03 เป็นคะแนน
จากการประเมิน การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้
ผู้อื่น  และพฤติกรรมในการขอยืม 
  5) ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.42 เป็นคะแนน
จากการประเมิน การรับรู้ของผู้บริหาร ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 

6) ตัวชี้วัดที่ 7 การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 61.84 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้บริหาร ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

7) ตัวชี้วัดที่ 8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 57.15 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้บริหาร ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ท างาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อนโดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ 

8) ตัวชี้วัดที่ 9 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 12.50 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต (2) มาตรการ
ภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการ
ประเมินเพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

9) ตัวชี้วัดที่ 10 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 2.22 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของ
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หน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน (2) การบริหารงาน (3) การบริหารเงิน
งบประมาณ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 
 4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

4.1  ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนน IIT อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม (Excellence) ชี้ให้เห็นว่าอบต.ดุซงญอ ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานโดยยึดหลักมาตรฐาน 
โปร่งใสเป็นที่ตั้งตลอดจนมุ่งให้เกิดความเท่าเทียมในการให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ยัง
ไม่พบว่า อบต.ดุซงญอ มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อ
การตัดสินผลในอนาคต นอกจากนี้ อบต.ดุซงญอ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือประโยชน์
ของพวกพ้อง ส่วนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหารใน
องค์การเป็นแบบอย่างที่ดีในการก ากับดูแล และเฝ้าระวังการทุจริตโดยไม่ใช้อ านาจแทรกแซงการด าเนินงาน  
ซึ่งท าให้บุคลากรภายในหน่วยงานศรัทธา และเชื่อมั่นในวิธีการปฏิบัติงาน รวมถึงหลักการบริหารจัดการที่ดี     
ที่หน่วยงานและผู้บริหารองค์กรยึดถือ นอกจากนี้ยังไม่พบปัญหาการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างไม่
ถูกต้อง จึงท าให้โดยภาพรวมแล้วหน่วยงานมีความเข้มแข็งที่ได้แรงสนับสนุนจากความเชื่อมั่นจากภายใน
หน่วยงานและสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอ่ืนๆ ได้ 
 4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีคะแนนอยู่ใน
ระดับปรับปรุง  ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการยังไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ
อย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับ
สินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี โดยสิ่งที่ควรเป็น
ประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 6 คณุภาพการด าเนินงาน (1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ปฏิบัติ/ให้บริการโปร่งใสเป็นไป
ตามข้ันตอนที่ก าหนด และเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(2) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่านกับผู้มาติดต่ออ่ืนๆ อย่างเท่า
เทียมกัน 
(3) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนิน 
การ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรง 
ไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล 
(4) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
ด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็น

1. จัดให้มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ 
ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่าย
และสะดวก และรายงานผู้บริหาร
ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและ
เผยแพร่ให้บุคลากรและ
สาธารณชนได้รับทราบ 
2. จัดท าแผนผังแสดงขั้นตอน/
ระยะเวลาให้บริการประชาชนและ
ระบุผู้รับผิดชอบทุกประบวนงาน
ให้ทราบโดยเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
เช่น เว็บไซต์ เสียงตามสาย ฯลฯ 
3. พัฒนาการบริการสร้าง
มาตรฐานที่เท่าเทียมกัน เช่น การ
จัดให้มีบัตรคิว ตามความเหมาะสม
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
หลัก 
(5) การเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อเข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย 

ของ อบต. 
4. จัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
(สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการ
แก้ไข) 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 6 คณุภาพการด าเนินงาน (6) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ

เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน 
(7) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมี
ช่องทางรับฟังค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการ 
(8) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
ชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ไว้อย่างชัดเจน 
(9) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
(10) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ท่านติดต่อมีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดี
ขึ้น 
(11) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/ให้บริการดีขึ้น 
(12) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ 
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
มากขึ้น 
(13) หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา 
การด าเนินงาน/การให้บริการ 
ของหน่วยงานได้ดีขึ้น 
(14) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมี 
การปรับปรุงการด าเนินงาน/ 
การให้บริการให้มีความโปร่งใส 
มากขึ้น 

5. ก าหนดแนวทางในการชื่นชม   
ยกย่องบุคลากร ตามมาตรฐานของ
หน่วยงานที่ก าหนดและมีมาตรการ
กับบุคลากรที่เลือกปฏิบัติไม่เป็น
ธรรม เช่น การตัดเตือน ภาคทัณฑ์ 
6. พัฒนาบุคลากรโดยปลูกฝัง
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวม สร้างวัฒนธรรม
องค์กรในการให้บริการอย่างเท่า
เทียมกันก าหนดไว้ในพันธกิจและมี
แนวทางด าเนินการร่วมกันต่อเนื่อง 
7. ก าหนดมาตรการบริหารงาน
บุคคลตามหลักคุณธรรมในการ
พิจารณาความดีความชอบก าหนด
ข้อตกลงระดับบุคคล 
8. มีการประกาศยกย่องชมเชย/ให้
รางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเต็ม
ก าลังความสามารถเป็นระยะ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (1) การเผยแพร่ข้อมูลของ

หน่วยงานที่ท่านติดต่อเข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย 
(2) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน 
(3) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมี
ช่องทางรับฟังค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการ 
(4) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
ชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ไว้อย่างชัดเจน 
(5) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

1. การจัดให้มีและปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 
2. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ือ
อ านวยความสะดวกท่ีจะติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูลหรือรับฟัง
ค าติชม/แสดงความคิดเห็น/การ
ให้บริการ เช่น หมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
และจัดให้มีช่องทางสื่อสารรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ศูนย์บริการร่วม  
ตู้/กล่องรับฟังความคิดเห็น 
3. เผยแพร่ผลงานและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์และสื่อต่างๆ  

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 
 

(1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อมีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
(2) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/ให้บริการดีขึ้น 
(3) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/
การให้บริการให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น 
(4) หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีข้ึน 
(5) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 

1. จัดให้มีการอ านวยความสะดวก
ในการบริการประชาชนหรือผู้มา
ติดต่อ เช่น เก้าอ้ีรับรอง ป้ายบอก
ทิศทาง แผนผังผู้รับผิดชอบและ
ขั้นตอน ช่องทางการติดต่อ แบบ
ค าร้องพร้อมตัวอย่าง ให้บริการ
นอกเวลาราชการ ออกแบบ
สถานที่ค าถึงถึงผู้พิการ สตรีมี
ครรภ์ ผู้สูงอายุ บริการอินเตอร์เน็ต 
จุดอันตรายมีการออกแบบให้
มองเห็นได้ชัดเจน แสงสว่าง
เพียงพอ มีการจัดบัตรคิว จุดคัด
กรอกผู้มาติดต่อ  
2. จัดท าระบบบริการเชิงรุก 
บริการเคลื่อนที ่ขยายเวลาบริการ
ช่วงพักเท่ียง 
3. มีการประเมินผลความพึงพอใจ 
ณ จุดให้บริการ สรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
4. จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้
ให้บริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5. ผู้บริหารจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กระบวนการท างานและเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ 
6. ประกาศยกย่องชมเชยบุคลากร
ที่ให้บริการผู้มาติดต่อและ
ประชาชนด้วยหัวใจและจิตบริการ 
7. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
พัฒนาการปฏิบัติงานและลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น แจ้งผล
การอนุมัติผ่านระบบ SMS จองคิว
ออนไลน์ แจ้งเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ 
8.จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงระบบบริการโดย
พิจารณาตามความเหมาะสมกับ
จ านวนผู้มารับบริการและพัฒนา
ศักยภาพความรู้ของบุคลากร 
ผู้ดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง 

 
 4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) หน่วยงานมีคะแนนอยู่ในระดับ
ยอดแย ่(F) เพราะไม่มีการวางระบบเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็น
ปัจจุบัน  
 จากผลการประเมินข้างต้น  ชี้ให้เห็นว่าสิ่งทีควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ  
  (๑) หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากข้ึนในเรื่องการปรับปรุงการท างาน โดยหน่วยงานควรจัด
ให้มีการอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชนหรือผู้มาติดต่อ เช่น เก้าอ้ีรับรอง ป้ายบอกทิศทาง แผนผัง
ผู้รับผิดชอบและขั้นตอน ช่องทางการติดต่อ แบบค าร้องพร้อมตัวอย่าง ให้บริการนอกเวลาราชการ ออกแบบ
สถานที่ที่ค าถึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ บริการอินเตอร์เน็ต จุดอันตรายมีการออกแบบให้มองเห็นได้
ชัดเจน แสงสว่าง เพียงพอ มีการจัดบัตรคิว จุดคัดกรอกผู้มาติดต่อ  
  (2) จัดท าระบบบริการเชิงรุก บริการเคลื่อนท่ี ขยายเวลาบริการช่วงพักเท่ียง 
  (3) มีการประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ สรุปผลให้ผู้บริหารทราบ อย่างน้อย     
ปีละ 2 ครั้ง 
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(4) จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  (5) ผู้บริหารจัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือศึกษาปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการท างานและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  
  (6) ประกาศยกย่องชมเชยบุคลากรที่ให้บริการผู้มาติดต่อและประชาชนด้วยหัวใจ          
และจิตบริการ  
  (7) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น แจ้ง
ผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS จองคิวออนไลน์ แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์  
  (8) จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการโดยพิจารณาตามความเหมาะสม
กับจ านวนผู้มารับบริการและพัฒนาศักยภาพความรู้ของบุคลากรผู้ดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง 
  
 6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1. การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายงบประมาณให้
บุคลากรทราบ เช่น แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี      
ความคืบหน้า ความคุ้มค่า หรือ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

1. จัดท ามาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
2. เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
กับการใช้จ่ายงบประมาณให้
บุคลากรทราบ 

กองคลัง รายงานความ 
ก้าวหน้าและ
สรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบรอบ 6 เดือน  
และประจ าปี 

2. ประเมินความพึงพอใจของผู้มา
ติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดบริการ
ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น 
ประเมินผลผ่าน QR Code และ
รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้รับทราบอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ ง  รวมทั้ ง เผยแพร่ผลการ
ประเมินความพึงพอใจให้บุคลากร 

1. การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ  
ณ จุดบริการในรูปแบบที่ง่าย
และสะดวก 
2. รายงานผลการประเมินให้
ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

ส านักปลัด รายงานความ 
ก้าวหน้าและ
สรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบรอบ 6 เดือน  
และประจ าปี 

ภายในหน่วยงานและสาธารณชน
รับทราบ 

3. เผยแพร่ผลการประเมิน
ความพึงพอใจให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนรับทราบ 

  

3. จัดท าแผนผังแสดงขั้นตอน/
ระยะเวลาให้บริการประชาชนและ
ระบุผู้รับผิดชอบงานให้บริการใน
ทุกกระบวนงานให้ทราบโดย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้

1. จัดท าแผนผังแสดงขั้นตอน/
ระยะเวลาให้บริการประชาชน
และระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุกกระบวนงาน 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้

ทุกส่วนราชการ รายงานความ 
ก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคม
ออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  
จดหมายข่าว เสียงตามสาย  
หอกระจายข่าว ฯลฯ 

ประชาชนทราบผ่านช่องทาง   
ที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์    
สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว 
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว 
ฯลฯ 

4. พัฒนาการบริการสร้าง
มาตรฐานที่เท่าเทียมกัน เช่น  
การจัดให้มีบัตรคิวหรือการน า  
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบ
บัตรคิว 

1. จัดให้มีบัตรคิวหรือการน า  
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบ
บัตรคิว 
2. สรุปผลผู้มาใช้บริการเสนอ
ให้ผู้บริหารทราบ 

ทุกส่วนราชการ รายงานความ 
ก้าวหน้าและ
สรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบรอบ 6 เดือน  
และประจ าปี 

5. มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
(สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการ
แก้ไข) กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติ
และให้บริการโดยไม่เป็นธรรม  
เช่น ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 
สื่อออนไลน์ของหน่วยงาน เว็บไซต์
ของหน่วยงาน เป็นต้น  

1. จัดท าระบบและช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคลากร
เลือกปฏิบัติและให้บริการโดย
ไม่เป็นธรรม เช่น ผ่านทาง
หมายเลขโทรศัพท์ สื่อออนไลน์
ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด รายงานความ 
ก้าวหน้าและ
สรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบรอบ 6 เดือน  
และประจ าปี 

6. ชื่นชมและยกย่องบุคลากรที่
บริการประชาชนตามมาตรฐาน
ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้และ
ด าเนินการกับบุคลากรที่ให้บริการ
โดยเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรม 
เช่น การตักเตือน ภาคทัณฑ์  
เป็นต้น 

1. ก าหนดแนวทางในการ    
ชื่นชมและยกย่องบุคลากรที่
บริการประชาชนตามมาตรฐาน
ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ 
2. จัดท ามาตรการในการ
ด าเนินการกับบุคลากรที่
ให้บริการโดยเลือกปฏิบัติ 
และไม่เป็นธรรม เช่น ตักเตือน 
ภาคทัณฑ์ 

ส านักปลัด รายงานความ 
ก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

7. พัฒนาบุคลากรโดยการปลูกฝัง
ฐานความคิดในการแยกแยะ 
ประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
เช่น เสริมสร้างความรู้ให้เกิดความ
ตระหนักในการเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
บุคคล และสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ เช่น ก าหนด

1. จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา  
บุคลากรเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนบุคคล 
2. ก าหนดประเด็นการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้
ในพันธกิจขององค์กร 
3. ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการร่วมกัน 

ส านักปลัด รายงานความ 
ก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
ประเด็นการให้บริการอย่างเท่า
เทียมกันไว้ในพันธกิจขององค์กร
และมีแนวทางในการด าเนินการ
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
8. การบริหารงานบุคคลตามหลัก
คุณธรรมในการพิจารณาความดี  
ความชอบ ความก้าวหน้าโดย
ก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
ในระดับบุคล พิจารณาจากเกณฑ์
ผลงาน/ผลส าเร็จของงาน/ 
กรอบระยะเวลา/ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ 

1. จัดท ามาตรการบริหารงาน
บุคคลตามหลักคุณธรรมในการ
พิจารณาความดี  ความชอบ 
ความก้าวหน้าโดยก าหนด
ข้อตกลงการปฏิบัติงานในระดับ
บุคล พิจารณาจากเกณฑ์
ผลงาน/ผลส าเร็จของงาน/
กรอบระยะเวลา/ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ 

ส านักปลัด รายงานความ 
ก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

9. ประกาศยกย่องชมเชยหรือให้
รางวัลแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเต็ม
ก าลังความสามารถด้วยความวิริยะ
อุสาหะ เป็นระยะ 

1. จัดท าประกาศยกย่องชมเชย
หรือให้รางวัลแก่บุคลากร 
2. เผยแพร่ให้บุคลากรและ  
สาธารณชนรับทราบ 

ส านักปลัด รายงานความ 
ก้าวหน้าและ
สรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบรอบ 6 เดือน  
และประจ าปี 

10. ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 

1. จัดท าข้อมูลการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การค านวณราคากลาง       
การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่าย
งบประมาณ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบที่
ก าหนด 
2. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน
รับทราบและตรวจสอบได้ เช่น 
จุดบริการ ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
3. จัดท าหน่วยประชาสัมพันธ์ 
ณ อบต. 
4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่บทบาทและอ านาจ
หน้าที่ของอบต. 

ส านักปลัด รายงานความ 
ก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 
 
 
 

11. สร้างช่องทางการสื่อสาร   1. จัดให้มีทางการสื่อสาร ส านักปลัด รายงานความ 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูลหรือรับฟัง
ค าติชม/แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้ 
บริการของ อบต. เช่น หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม 
กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น ตู้ปณ. 
ของ อบต. การประชุมรับฟังความ
คิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการที่จะ
ติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล
หรือรับฟังค าติชม/แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการของ อบต.  

ก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

12. เผยแพร่ผลงานและข้อมูลที่
เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้
เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของ อบต.
และสื่อออนไลน์ 

1. จัดให้มีการเผยแพร่ผลงาน
และข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่  
สาธารณชนในช่องทางที่
หลากหลาย เช่น หอกระจาย
ข่าว เสียงตามสาย หน่วย
เคลื่อนที่ จัดนิทรรศการ ฯลฯ 
 

ส านักปลัด รายงานความ 
ก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

13. การอ านวยความสะดวกใน 
การบริการประชาชนหรือผู้มา
ติดต่อ 
 
 

1. จัดให้มีเก้าอ้ีรองรับผู้มา
ติดต่อราชการหรือรับบริการ
อย่างเพียงพอ 
2. มีป้ายบอกทิศทางหรือ
ต าแหน่งในการเข้าถึงจุด
ให้บริการอย่างสะดวกและ 
ชัดเจน 
3. จัดท าแผนผังก าหนด
ผู้รับผิดชอบแต่ละข้ันตอนและ
ช่องทางติดต่อ 
4. ท าแบบค าร้องและตัวอย่าง
การกรอกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ให้
ค าแนะน า 
5. มีการบริการนอกเวลา
ราชการ 
6. การออกแบบสถานที่
ค านึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ 
และผู้สูงอายุ 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 

รายงานความ 
ก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
7. ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือ
wifi 
8. ในจุดอันตรายออกแบบให้
สามารถมองเห็นได้ 
9. มีแสงสว่างเพียงพอ 
10. จัดท าบัตรคิว 
11. จุดคัดกรองผู้มาติดต่อ 
 

14. ระบบบริการเชิงรุก เช่น  
การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
บริการในช่วงพักเที่ยง จัดตั้งระบบ 
One Stop Service (OSS)  

1. จัดท าระบบบริการเชิงรุก 
จัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการ
นอกสถานที่หรือช่วงพักเท่ียง 

ส านักปลัด 
 

รายงานความ 
ก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 
 

15. ฝึกอบรมส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้
ให้บริการ 

1. จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้
ให้บริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ส านักปลัด 
 

รายงานความ 
ก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 
 
 

16. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ภายในหน่วยงาน 
 

1. ผู้บริหารจัดประชุมความ
คิดเห็นบุคลากรอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง  
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
การประชุมให้ลุคลากรและ
ประชาชนทราบ 
 

ส านักปลัด รายงานความ 
ก้าวหน้าและ
สรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบรอบ 6 เดือน  
และประจ าปี 

17. ประกาศยกย่องชมเชย
บุคลากรที่ให้บริการผู้มาติดต่อและ
ประชาชนด้วยหัวใจและจิตบริการ 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์ประกาศ
ยกย่องชมเชยบุคลากรที่
ให้บริการผู้มาติดต่อและ
ประชาชนด้วยหัวใจและจิต
บริการ 
2. ประกาศรับสมัครบุคลากรที่
ให้บริการผู้มาติดต่อและ
ประชาชนด้วยหัวใจและจิต
บริการ 
3. คัดเลือกบุคลากรที่ให้บริการ
ผู้มาติดต่อและประชาชนด้วย

ส านักปลัด 
 

 

รายงานความ 
ก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
หัวใจและจิตบริการ 
4. ประกาศผลการคัดเลือก
บุคลากรที่ให้บริการผู้มาติดต่อ
และประชาชนด้วยหัวใจและ 
จิตบริการ 
 

18. น าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาพัฒนาการปฏิบัติงานและ 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. แจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ
SMS 

ส านักปลัด 
 

รายงานความ 
ก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 
 

19. พัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริการ 

1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริการ 

ส านักปลัด 
 

รายงานความ 
ก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 
 

 
 


