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ค าน า 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมิน  
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้คะแนน 59.86 คะแนน ระดับผลการ
ประเมิน D ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 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) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  และประการส าคัญ คือ ได้มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 

 

ส านักปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
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1. หลักการและเหตุผล  
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก       
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ท่ีส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับ
การประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน  ในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
2. ระดับคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) 

คะแนน ระดับ 
95.00 - 100 AA 

85.00 - 94.99 A 
75.00 - 84.99 B 
65.00 - 74.99 C 
55.00 - 64.99 D 
50.00 - 54.99 E 

0 - 49.99 F 

3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น      
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น      
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 59.86 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการเนินงาน ระดับ D เมื่อพิจารณาเรียงล าดับตามคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดพบว่า  
 1. การปฏิบัติหน้าท่ี  ได้คะแนนเท่ากับ 86.97 คะแนน 
 2. คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับ 85.32 คะแนน 
 3. การใช้อ านาจ   ได้คะแนนเท่ากับ 83.02 คะแนน 
 4. การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับ 80.33 คะแนน 
 5. ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนเท่ากับ 77.82 คะแนน 
 6. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับ 77.68 คะแนน 
 7. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ 75.98 คะแนน 
 8. การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเท่ากับ 71.57 คะแนน 
 9. การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนเท่ากับ 58.99 คะแนน 
 10. การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับ   0.00 คะแนน 
  สรุป คะแนนสูงสุด 86.97 คะแนน คะแนนต  าสุด 0.00 คะแนน 



2 
 

ภาพสรุปคะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งแต่ละตัวช้ีวัดต้องผ่านการประเมินในระดับ A   
ซึ่งมีคะแนนอยู่ในช่วง 85.00 - 94.99 คะแนน โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัดท่ีแสดงให้เห็นถึง      
จุดแข็งและจุดอ่อนท่ีจะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  
 4.1 ตัวชี้วัดที  ผ่านเกณฑ์ อยู่ในระดับ D (55.00 - 64.99 คะแนน) - ระดับ A (85.00 - 94.99 
คะแนน) จ านวน 10 ตัวชี้วัด คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด คือ  

 (1) ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 86.97 คะแนน เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการความโปร่งใส 
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งในปีต่อไปหน่วยงานควรรักษามาตรฐานด้านการปฏิบัติหน้าท่ีไว้ให้คงอยู่ใน
เกณฑ์คง แต่ท้ังนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น 

 (2) ตัวชี้วัดท่ี 2 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.32 คะแนน เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน 
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ เห็นได้ว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพ การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริการไม่น าผลประโยชน์ของพวก
พ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และพบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นๆ แต่ท้ังนี้ 
ควรมีการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน 
เข้าถึงง่าย อีกท้ังควรมีช่องทางท่ีหลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
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ท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินการ 

 (3) ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.02 คะแนน เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเช่ือมั่น ต่อการใช้
อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

 (4) ตัวชี้วัดท่ี 4 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.33 คะแนน เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ท างาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 

 (5) ตัวช้ีวัดท่ี 5 ประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.82  คะแนน เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
ส่ือสารในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงาน
ให้ความส าคัญกับการส่ือสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลท่ีสาธารณชน  ท่ีควรรับทราบ 
รวมท้ังการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ 
ราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (6) ตัวช้ีวัดท่ี 6 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.68  คะแนน เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
น าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน     
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก เห็นได้
ว่าหน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง  โดยเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ของหน่วยงานเป็นประจ าอยู่เสมอ ซึ่งในปีต่อไปควรรักษามาตรฐานด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คงอยู่ใน
เกณฑ์คงเดิม แต่ท้ังนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น 

 (7) ตัวชี้วัดท่ี 7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ 75.98 คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการให้
ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  โดยหน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหน่วยงานมีการ
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ด าเนินการต่อต้านการทุจริต โดยการเฝ้าระวัง และการตรวจสอบการทุจริตอย่างจริงจัง ซึ่งสามารถท าให้มั่นใจได้
ว่าหน่วยงานมีความโปร่งใสและสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (8) ตัวชี้วัดท่ี 8 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.57 คะแนน เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส      
ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่าหน่วยงานควรให้ความส าคัญ กับการเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

 (9) ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 58.99 คะแนน เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น 
คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน 
ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การ
บริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสใน
การบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งในปีต่อไปควรรักษามาตรฐานด้านการเปิดเผยข้อมูลให้คงอยู่
ในเกณฑ์คงเดิมต่อไป 

 (10) ตัวชี้วัดท่ี 10 การปอ้งกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.00 คะแนน เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จากผลคะแนนจะเห็นได้ว่าหน่วยงานควรศึกษาคู่มือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และคู่มือข้อแนะน าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อท าความเข้าใจถึงองค์ประกอบในแต่ละข้อได้อย่างชัดเจนอันจะส่งผลให้
สามารถด าเนินการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับผลคะแนนของ
หน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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5. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
 5.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 79.04 อยู่ในระดับ B บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงาน ท่ีเป็นไปตามหลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นใน
การพัฒนาส าหรับหน่วยงาน เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
ประเด็นการประเมินที เป็น

ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ประเด็นที ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 
ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 71.51 
คะแนน 

(I7) ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ า ปี  ข อ ง
หน่ วยงานของ ท่าน มากน้อย
เพียงใด 
(I12) หน่วยงานของท่าน เปิด
โอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

(1) ประชาสัมพันธ์การใช้แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานให้กับบุคลากรภายใน
สังกัดทราบอย่างท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น 
(2) แสดงรายละเอียดข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน
ให้สามารถดูได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก
บุคลากรบางท่านยังมีความเข้าใจ
ค ล า ด เ ค ล่ื อ น ใ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณของหน่วยงานและเปิด
โอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม
มากยิ่งขึ้น  

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ  
ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 81.02 
คะแนน  
 
 
 
 

(I13) ท่านได้รับมอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมมาก
น้อยเพียงใด 
(I14) ท่านได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้องมากน้อย
เพียงใด  
 

(1) จัดท าค าส่ังการมอบหมายงาน
จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
ตามต าแหน่งของเจ้าหน้าท่ี ท่ีได้รับ
มอบหมาย และแจ้งเจ้าหน้าท่ีให้
ทราบ  
(2) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และผล
ของการประเมินให้บุคลากรภายใน
สังกัดทราบอย่างชัดเจน  

ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 
77.68 คะแนน 

(I23) ท่านรู้แนวปฏิบั ติของ
หน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์ สินของราชการท่ีถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

(1) ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากร
ภายในสังกัดได้ทราบถึงแนวปฏิบัติ
เกี่ ย วกั บการ ใ ช้ทรัพย์ สิน ขอ ง
ราชการอย่างถูกต้อง เนื่องจาก
บุคลากรบางท่านยังมีความเข้าใจท่ี
คลาด เค ล่ื อ น เกี่ ย ว กั บ ก าร ใ ช้
ทรัพย์สินของราชการ 
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 5.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 81.15 อยู่ในระดับ B บ่งช้ีให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการ
ด าเนินงาน ของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจน 
แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า มี
การเรียกรับสินบนทั้งท่ีเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี ส่ิงท่ีควรเป็น
ประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
ประเด็นการประเมินที เป็น

ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ประเด็นที ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 
75.98 คะแนน  

(I30) หากท่านพบเห็นแนวโน้มการ
ทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของ
ท่ า น  ท่ า น มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

(1) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้ อ ง เ รี ยน เ รื่ อ งก าร ทุจริ ตขอ ง
หน่วยงานให้ประชาชนทราบอย่าง
ชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย และเผยแพร่
ทางเว็บไซต์หลัก และช่องทาง
ออนไลน์ประเภทอื่นๆ เพื่อป้องกัน
การทุจริต  

ตัวชี้วัด 
ประเด็นการประเมินที เป็น

ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ประเด็นที ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับ ร้อย
ละ 85.32 คะแนน  

(E1) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี
ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 
(E2) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี
ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่าง
เท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด  
(E3) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี
ท่านติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ต ร ง ไ ป ต ร ง ม า ไ ม่ ปิ ด บั ง ห รื อ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด  

(1) หน่วยงานแสดงขั้นตอนการ
ท า ง านตาม ท่ีก า หนด ไว้ อ ย่ า ง
ชัดเจน และเป็นไปตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด  
(2) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานบริการ
ประชาชนอย่างเท่าเทียมดุจญาติ
มิตร และบริการให้ข้อมูลอย่าง
ต ร ง ไ ป ต ร ง ม า ไ ม่ ปิ ด บั ง ห รื อ
บิดเบือนข้อมูล โดยค านึงถึง
ประ โยชน์ ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก  
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ตัวชี้วัด 
ประเด็นการประเมินที เป็น

ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ประเด็นที ควรพัฒนา 

 
(E5) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการ
ด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก มากน้อยเพียงใด  

 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการ
ส่ือสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
77.82 คะแนน  

(E6) การเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  
(E7) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการ
เ ผ ย แพ ร่ ผ ลง านห รื อ ข้ อ มู ล ท่ี
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด  
(E8) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มี
ช่องทางรับฟังค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการ หรือไม่  
(E9) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการ
ช้ีแจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด  
(E10) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
หรือไม่  

(1) มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลของหน่วยงานอย่างเข้าถึง
ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางท่ี
หลากหลาย  
(2) มีการช้ีแจงและตอบค าถาม  
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน ผ่านทาง
ส่ือออนไลน์ต่างๆ เพิ่มข้ึน  
(3) มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือ
ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงาน ท่ี
สะดวกรวดเร็ว  
( 4 )  มี ก าร จัดท า ช่ องทางก าร
ร้องเรียนในหลากหลายช่องทาง
และมีกระบวนการร้องเรียน ท่ี
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และรวดเร็ว 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการ
ท างาน ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 
80.33 คะแนน  

(E11) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี
ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดี
ขึ้นมากน้อยเพียงใด  
(E12) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มี
การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 
มากน้อยเพียง ใดการปรับปรุ ง
คุณภาพก าร ปฏิ บั ติ ง า น /ก า ร
ให้บริการ  
(E13) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มี
การน าเทคโนโลยีมาใ ช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิด 
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นหรือไม่ 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงการด าเนินงาน  
(2) มีการปรับปรุงวิธีการและการ
ลดขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น  
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 5.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 58.99 
อยู่ในระดับ D บ่งช้ีให้เห็นว่า หน่วยงานอยู่ในระดับท่ีควรมีการพัฒนา การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบนั้นยังมีการบกพร่อง หน่วยงานควรมีการเปิดเผยข้อมูล (OIT) อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึง
ความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็น
รูปธรรม และประชาชนสามารถเข้ามาดูข้อมูลสาธารณะได้ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น จากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้มอ้น ซึ่งในปีต่อไปควรมีการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด 
ประเด็นการประเมินที เป็น

ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ประเด็นที ควรพัฒนา 

 
(E14) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  
(E15) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีการ
ปรับปรุ งการด า เนิน งาน /การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้น มากน้อยเพียงใด  
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6. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

ตัวชี้วัด มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบ 
ประมาณ  

(1) ประชาสัมพันธ์การใช้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงานให้กับ
บุคลากรภายในสังกัดทราบ
อย่างท่ัวถึงมากขึ้น 
(2 ) แสดงรายละเอียด
ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ
ราย จ่ายของหน่วยงานให้
สามารถดูได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก
บุคลากรบางท่านยัง เข้าใจ
คลาดเคล่ือนในการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน
และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้า
มามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 

(1) จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี/ข้อบัญญัติ
งบประมาณประจ าปีท่ีถูกต้อง  
(2) มีการจัดท าประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี/
ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี ให้บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้าน
ต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือส่ือออนไลน์ประเภทต่างๆ  

1 ส านักปลัด 
2. กองคลัง 

- ด าเนินการจัดท า
แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี/
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปี ให้ แ ล้ว เสร็ จ
ก่อนส้ินเดือนกันยายน 
2565 และรายงาน
ความก้ าวหน้า ในการ
ด าเนินการให้ ผู้บริหาร
ทราบ และสรุปผล ณ 
ส้ินปีงบประมาณ 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ  

 

(1) จัดท าค าส่ังการมอบหมาย
งานจากผู้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม ตามต าแหน่งของ
เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
และแจ้งให้ทราบ  

(1) ส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจัดท า
ค าส่ังการมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาตามต าแหน่งหน้าท่ี
ท่ีได้รับมอบหมาย และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบ เพื่อ
จะได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง  
(2) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน และผลการประเมิน
ให้บุคลากรในสังกัดทราบอย่างชัดเจนก่อนการประเมินทุกรอบ  

1. ส านักปลัด  
2. กองคลัง  
3. กองช่าง  
4. กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  

- ด าเนินการจัดท าค าส่ัง
การมอบหมายงานจาก
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ต า ม
ต าแหน่งหน้าท่ีให้ เป็น
ปัจจุบัน   
- จัดท าหลักเกณฑ์การ  
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ตัวชี้วัด มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

 
(2) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และผลของการประเมินให้
บุคลากรภายในสังกัดทราบ
อย่างชัดเจน 

  
ปร ะ เ มิ น ก่ อน รอ บก า ร
ประเมินทุกครั้ง  
- รายงานความก้าวหน้าใน
การด าเนินการให้ผู้บริหาร
ทราบ และสรุปผล ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

(1) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ภายในสังกัดได้ทราบถึงแนว
ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
อย่างถูกต้องและถูกวิธีมาก
ยิ่งขึ้น  

(1) ประชาสัมพันธ์การใช้ทรัพย์สินของราชการให้บุคลากร
ภายในสังกัดรับทราบอย่างท่ัวถึง ถึงขั้นตอนและวิธีการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
 

1. ส านักปลัด  
2. กองคลัง  
3. กองช่าง  
4. กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- รายงานความก้าวหน้าใน
การด าเนินการให้ผู้บริหาร
ทราบและสรุปผล ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ  

 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหา
การทุจริต  
 

(1) ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียนเรื่องการทุจริต
ของหน่วยงานให้ประชาชน
ทราบอย่างชัดเจน เข้าถึงได้
ง่าย และเผยแพร่ทางเว็บไซต์
หลัก และช่องทางออนไลน์
ประเภทอื่นๆ เพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

(1) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตผ่าน
ช่องทางโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นและส่ือ
ออนไลน์ประเภทต่างๆ ให้มากท่ีสุด  

 

1. ส านักปลัด  
2. กองคลัง  
3. กองช่าง  
4. กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- รายงานความก้าวหน้าใน
การด าเนินการให้ผู้บริหาร
ทราบและสรุปผล ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ  
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ตัวชี้วัด มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

(1) หน่วยงานแสดงขั้นตอน
การท างานตามท่ีก าหนดไว้
อย่างชัดเจน และเป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด  
(2) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
บริการประชาชนอย่างเท่า
เทียม และบริการให้ข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล โดย
ค า นึ ง ถึ ง ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
ประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก  

(1) ส่วนราชการท่ีให้บริการประชาชนต้องแสดงระยะเวลาและ
ขั้นตอนในการท างานไว้อย่างชัดเจน /มีคู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
(2) เมื่อประชาชนมาขอใช้บริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล
แก้มอ้น เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ต้องมี
จรรยาบรรณในการให้บริการกับประชาชนอย่างเท่าเทียม และ
บริการให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  

1. ส านักปลัด  
2. กองคลัง  
3. กองช่าง  
4. กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ตรวจการให้บริการจาก
ส่วนราชการภายในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล
แ ก้ ม อ้ น แ ล ะ ร า ย ง า น
คว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น ก า ร
ด า เนินการ ให้ ผู้บริ หา ร
ทราบและสรุปผล ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ  

ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพ
การส่ือสาร  
 

(1) มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลของหน่วยงานอย่าง
เข้าถึงง่ายและมี ช่องทาง ท่ี
หลากหลาย  
(2) มีการช้ีแจงและตอบ
ค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการด าเนินงานไ ด้
อย่างชัดเจน ผ่านทางส่ือ
ออนไลน์ต่างๆ เพิ่มข้ึน  
 

(1) องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลของหน่วยงานอย่างเข้าถึงง่าย และมีช่องทางท่ี
หลากหลาย โดยมีการน าเสนอข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
(2) องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีช่องทางการช้ีแจงและ
ตอบค าถามเม่ือมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน/ช่องทางรับฟังค าติชมหรือความเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานตามช่องทาง ดังนี้ 
     1. สอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน 
     2. เฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
     3. เว็บไซต์หลัก ของ องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

1. ส านักปลัด  
2. กองคลัง  
3. กองช่าง  
4. กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการเป็นประจ า
ทุกเดือน 
- รายงานความก้าวหน้าใน
การด าเนินการให้ผู้บริหาร
ทราบและสรุปผล ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ 
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ตัวชี้วัด มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
 (3) มีช่องทางรับฟังค าติชม

หรือความเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานท่ีสะดวกรวดเร็ว  
(4) มีการจัดท าช่องทางการ
ร้ อ ง เ รี ย น ใ นห ลากห ลาย
ช่องทางและมีกระบวนการ
ร้องเรียนท่ีเข้าถึงง่าย และ
รวดเร็ว 

   

ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุง
การท างาน  
 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน  
(2) มีการปรับปรุงวิธีการและ
การลดขั้นตอนการท างานให้ดี
ขึ้น 

(1) องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน เช่น ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมเสนอความคิดเห็น
ผ่านกระบวนการประชาชนของหมู่บ้าน ร่วมเสนอความคิดเห็น
ผ่านเวทีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของต าบลแก้มอ้น 
(2) ส่วนราชการภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลแก้ม
อ้นมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้รวดเร็ว ไม่
ล่าช้า แสดงระยะเวลา และขั้นตอนตามท่ีก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน 

1. ส านักปลัด  
2. กองคลัง  
3. กองช่าง  
4. กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- หั วหน้ า ส่ วน ร าชกา ร
ติ ด ต า ม ผ ล จ า ก ก า ร
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงาน  
- รายงานความก้าวหน้าใน
การด าเนินการให้ผู้บริหาร
ทราบ และสรุปผล ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ 


