




รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย อำเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

1. ความเปนมา  
 สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความ
ตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” 
และไดดำเนินการมาอยางตอเนื่อง คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ี
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซ่ึงสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซ่ึงกำหนดตัวชี้วัด คือ รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานรัฐภาครัฐ (85 คะแนนข้ึนไป) และในป 
พ.ศ. 2561 – 2565 ไดกำหนดคาเปาหมายไวท่ีรอยละ 80 นั้น 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการพัฒนากรอบการประเมิน
และรายละเอียดการประเมินตาง ๆ เชน ตัวชี้วัดวัดการประเมิน เครื่องมือการประเมิน วิธีการและข้ันตอน 
การประเมินฯ และเกณฑระดับผลการประเมิน เปนตน เพ่ือใหเปนเครื่องมือในการสงเสริมดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการประเมินเพ่ือเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลและบริหารจัดการขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
และทำใหสามารถประเมินไดอยางรวดเร็วและเปนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงผลการประเมินจะสะทอนใหหนวยงาน
ภาครัฐไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือนำไปสูการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานใหมีคุณธรรม 
ความโปรงใส เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลใหสูงข้ึน โดยไมไดมุงบงชี้ถึงการทุจริตหรือการกระทำผิดของ
หนวยงานแตอยางใด ซ่ึงการท่ีหนวยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลท่ีดีก็ยอมจะสงผลท่ีดีตอประชาชนและประเทศ
ได รวมไปถึงสงเสริมใหเกิดการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยในอนาคตไดตอไป 
 
2. หลักการและเหตุผล  
 ปจจุบันประเทศไทยใหความสำคัญกับการวางแผนเพ่ือพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยได
กำหนดเปนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ซ่ึงเนนท่ีการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยใหสอดรับกับ 
ความเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงการจะดำเนินยุทธศาสตรดังกลาวใหบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกำหนดจะตองแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีอยูในระดับรุนแรงไปดวยในเวลา
เดียวกัน เพ่ือไมใหการทุจริตกลายเปนตัวแปรสำคัญท่ีฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ อยางไรก็ตามในหวงท่ีผานมา
ประเทศไทยไดมีความพยายามในการตอสูกับปญหาการทุจริตมาอยางตอเนื่องก็ยังไมสามารถแกไขปญหาให
หมดสิ้นไปได จากดัชนีการรับรูการทุจริต ประจำป พ.ศ. 2563 ซ่ึงจัดทำข้ึนโดยองคกรเพ่ือความโปรงใส
นานาชาติ (Transparency International) ประเทศไทยไดคะแนน 36 คะแนน เทากับป 2562 จัดอยูใน
อันดับท่ี 104 ของโลก จาก 180 ประเทศ และอยูในอันดับท่ี 5 ของกลุมประเทศอาเซียนเทากับประเทศ
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เวียดนาม ขณะท่ีสิงคโปรไดคะแนนสูงสุด คือ 98 คะแนน จัดอยูในอันดับท่ี 3 ของโลก แมคาคะแนนดัชนีการ
รับรูการทุจริตของประเทศไทย ในป 2563 จะเทากับป 2562 แตพบวาจากแหลงขอมูลท้ัง 9 แหลง ประเทศ
ไทยไดคะแนนลดลง 1 แหลง และไดคะแนนคงท่ี 8 แหลง  
  ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสราง 
ความตระหนัก ใหหนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมิน 
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ได
ถูกกำหนดเปนกลยุทธท่ีสำคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงถือเปนการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ใหเปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดำเนินการ 
โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดบัหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม  
 
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลปาก
ฉลุย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 60.93 คะแนน ซ่ึงถือวามี
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ระดับ D โดยเรียงลำดับคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัดดังนี้ 
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ลำดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การปฏิบัติหนาท่ี 94.44 
2 การใชงบประมาณ 87.78 
3 การใชอำนาจ 89.62 
4 การใชทรัพยสินของราชการ 80.17 
5 การแกไขปญหาการทุจริต 88.65 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 94.88 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.18 
8 การปรับปรุงการทำงาน 94.62 
9 การเปดเผยขอมูล 29.63 

10 การปองกันการทุจริต 0.00 
  เม่ือพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนสูงสุดคือ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซ่ึงได 
96.18 คะแนน ตัวชี้วัดรองลงมาท่ีไดคะแนนเกิน 90 คะแนน ไดแก คุณภาพการดำเนินงาน, การปรับปรุงการ
ทำงาน และการปฏิบัติหนาท่ี  ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไปแตไมถึง 90 คะแนน ไดแก การใชอำนาจ, 
การแกไขปญหาการทุจริต, การใชงบประมาณ และการใชทรัพยสินของราชการ สวนตัวชี้วัดท่ีคะแนนนอยท่ีสุด
และไมผานเกณฑการประเมินมี 2 ตัวชี้วัด ไดแก การเปดเผยขอมูล ได 29.63 คะแนน และ การปองกันการ
ทุจริต ได 0.00 คะแนน 
  สรุปไดวา จุดแข็งท่ีหนวยงานไดคะแนนผานเกณฑการประเมิน คือ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ
สื่อสาร, คุณภาพการดำเนินงาน, การปรับปรุงการ, การปฏิบัติหนาท่ี, การใชอำนาจ, การแกไขปญหาการทุจริต
, การใชงบประมาณ และการใชทรัพยสินของราชการ สวนจุดท่ีจะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ำสุดและไม
ผานเกณฑการประเมิน คือ ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และ การปองกันการทุจริต 

 3.1 ผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment : IIT) ดังนี้ 

ลำดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การปฏิบัติหนาท่ี 94.44 
2 การใชงบประมาณ 87.78 
3 การใชอำนาจ 89.62 
4 การใชทรัพยสินของราชการ 80.17 
5 การแกไขปญหาการทุจริต 88.65 

 เม่ือพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี ไดคะแนนสูงสุด คือ 94.44 
รองลงมาคือ การใชอำนาจ, การแกไขปญหาการทุจริต และการใชงบประมาณ เรียงตามลำดับ สวนตัวชี้วัดท่ีได
คะนนนอยท่ีสุด คือ การใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนน 80.17  โดยคะแนนเฉลี่ยรวมของผลการประเมิน 
IIT เทากับรอยละ 88.13 
  3.2 ผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment : EIT) ดังนี้ 

ลำดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.18 
2 คุณภาพการดำเนินงาน 94.88 
3 การปรับปรุงการทำงาน 94.62 
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  เม่ือพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอย
ละ 96.18 รองลงมาคือคุณภาพการดำเนินงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ 94.88 และตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนนอย
ท่ีสุด คือ การปรับปรุงระบบการทำงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ 94.62 โดยคะแนนเฉลี่ยรวมของผลการ
ประเมินดาน EIT เทากับรอยละ 95.22 
 3.3 ผลการประเมินแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ดังนี้ 

ลำดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การเปดเผยขอมูล 29.63 
2 การปองกันการทุจริต 0.00 

  เม่ือพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล ไดคะแนนสูงสุด 29.63 และการ
ปองกันการทุจริต ไมไดคะแนนเลย โดบคะแนนเฉลี่ยรวมของผลการประเมินดาน OIT เทากับรอยละ 14.82 
 3.4 แนวโนมผลการประเมินเปรียบรายป 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 60.93 คะแนน ซ่ึงถือวามีคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงาน ระดับ D เปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีผานมา โดยภาพรวมได
คะแนนเทากับรอยละ 51.56 คะแนน ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานระดับ E  
เพ่ิมข้ึน + 9.37 
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4. การวิเคราะหขอมูล  
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจำแนกตามดัชนีขององคการบริหารสวนตำบล
ปากฉลุย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดท่ีมีรอยละเพ่ิมข้ึนแสดงให
เห็นถึงจุดแข็ง และจุดออนท่ีจะตองพัฒนาไวดังตอไปนี้  
  4.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 85) จำนวน 7 ตัวชีว้ัด ดังนี้ 
  (1) ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 94.44 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหนวยงานของ
ตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือ
ดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียม ไมวาจะเปน
ผูมาติดตอท่ัวไปหรือผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงม่ัน เต็มความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบตองานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงลวนถือเปนลักษณะการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ี
ของรัฐอยางมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูในประเด็นท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน 
ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหนวยงานท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหนาท่ี และในกรณี
ชวงเทศกาลหรือวาระสำคัญตาง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแมแตกรณีการใหเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอ่ืน ๆ ตอบุคคลภายนอก ซ่ึงถือเปนความเสี่ยงท่ีอาจจะกอใหเกิดการรับสินบนไดในอนาคต 
  (2) ตัวท่ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 87.78 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปและ
เผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตาม
วัตถุประสงคและไมเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องตาง ๆ 
เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับ
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พัสดุดวย นอกจากนี้ ยังใหความสำคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใช
จายงบประมาณของหนวยงานตนเองได  
  (3) ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใชอำนาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 89.62 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอำนาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ ซ่ึงจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใชอำนาจสั่งการให
ผูใตบังคับบัญชาทำในธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชาหรือทำในสิ่งท่ีไมถูกตอง นอกจากนี้ ยังประเมินเก่ียวกับ
กระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีอาจเกิดการแทรกแซงจากผูมีอำนาจ การซ้ือขายตำแหนง หรือการเอ้ือ
ผลประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง เห็นไดวา บุคลากรภายในหนวยงานมีความเชื่อม่ันตอการใชอำนาจของ
ผูบังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน อยางไรก็ดี สิ่งท่ีควรเปนประเด็นในการพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานได
คะแนนดีข้ึน คือ หนวยงานควรใหความสำคัญมากข้ึนในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน เนื่องจากมีบางกลุมตัวอยางจากการประเมินท่ีใหความคิดเห็นวา การประเมินและการเลื่อนระดับ
ยังขาดความเปนธรรม  
  (4) ตัวช้ีวัด 5 การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 88.65 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน  
ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใหความสำคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดย
หนวยงานจะตองทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทำ 
แผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยาง
เปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ท่ีจะตองทำ
ใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสรางความเชื่อม่ันใหบุคลกรภายใน ในการรองเรียนเม่ือ
พบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย นอกจากนี้ หนวยงานควรมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหนวยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 
  (5) ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 94.88 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพ
การดำเนินงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน 
และระยะเวลาท่ีกำหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองให
ขอมูลเก่ียวกับการดำเนินการ/ใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล ซ่ึงสะทอนถึงการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีคุณธรรม และยังประเมิน 
การรับรูเก่ียวกับประสบการณตรงในการถูกเจาหนาท่ีเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับ
การปฏิบัติหนาท่ีดวย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเก่ียวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของ
หนวยงาน ท่ีจะตองคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอ้ือประโยชนใหกับบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 
  (6) ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 96.18 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผู มีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอ
สาธารณชน ผานชองทางท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึงไดงายและไมซับซอน โดยขอมูลท่ีเผยแพรจะตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดำเนินงานของหนวยงานและขอมูลท่ีสาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสงคำติชมหรือ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีขอกังวลสงสัยไดอยางชัดเจน 
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เห็นไดวาหนวยงานใหความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหนวยงานและขอมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถ
สงคาติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน การใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีขอกังวลสงสัยได
อยางชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเก่ียวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอสามารถรองเรียน 
การทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย ซ่ึงสะทอนถึงกรสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน
เสียอยางมีประสิทธิภาพ 
  (7) ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 94.62 
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอ 
การปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของ 
เจาหนาท่ีและกระบวนการทำงานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน
เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอเขามา
มีสวนรวมในการปรับปรงุพัฒนาการดำเนินงานใหดีข้ึนแลว ยังควรใหความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงาน
ใหมีความโปรงใสมากข้ึนอีกดวย 

 4.2 จุดออนหรือจุดขอบกพรอง (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนนอยกวา 85) จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  (1) ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 
100.00 เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ 
ในประเด็นท่ี เก่ียวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปน
ของตนเองหรือนำไปใหผูอ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายใน
หนวยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซ่ึงหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ี
ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ
ท่ีถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหนวยงานจะตองมีการกำกับดูแล
และตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 
  (2) ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 87.78 เปน
คะแนนจากการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงาน
ใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และ 
การปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน ไดแก แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3)  
การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจาป และการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหา
พัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5)  
การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิด 
การมีสวนรวม ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและ 
การดำเนินงานของหนวยงาน 
  (3) ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 100.00 เปน
คะแนนจากการประเมินการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดำเนินการ
ตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 
ไดแก เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการ
ภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึง 
ความพยายามของหนวยงานท่ีจะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได  
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 การประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย  ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีระดับเพ่ิมข้ึน เนื่องจากสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด 
สุราษฎรธานีไดจัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดสุราษฎรธานี ในวันศุกรท่ี 2 เมษายน 2564 ณ หองประชุม
ลิลลี่ 1 โรงแรมนิภาการเดน ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ใหคำแนะนำ
เก่ียวกับการดำเนินการท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตัวชี้วัด และผูดูแลระบบ พรอมแจกคูมือ
แนวทางการเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคการปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ีอยกระดับผลการประเมิน ITA 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีตัวอยางการจัดทำเอกสารในแตละตัวชี้วัด สงผลใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดเขาใจหลักการและความสำคัญของกาเปดเผยขอมูลสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน 

5. ขอเสนอแนะ/หมายเหตุจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการ
บริหารสวนตำบลปากฉลุย ประจำปประมาณ พ.ศ. 2564 
 5.1 ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ โดยผูประเมิน 
 ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย  ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีคาคะแนนเทากับ 60.93 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมิน
ระดับ D หนวยงานสามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA  ไดบาง แตยังไมสอดคลอง
ตามเปาหมายการพัฒนาเทาท่ีควร โดยหนวยงานมีประเด็นเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงานอีกราว
รอยละ 35-45  ของตัวชี้วัดหรือขอคำถามท้ังหมด ดังนั้น หนวยงานพึงพิจารณารายละเอียดผลการประเมิน
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแกไขในจุดท่ีเปนปญหาโดยเรงดวนเพ่ือใหสามารถยกระดับคะแนนในรายตัวชี้วัด และ
คะแนนโดยภาพรวม นำไปสูการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ คาดหมายวาหาก
หนวยงานมีการวางแผนการดำเนินงานและจัดการความเสี่ยงท่ีดีลวงหนาภายใตความรวมมือกันอยางเขมแข็ง
ของประชาคมภายในหนวยงาน จะนำมาสูความเชื่อม่ันศรัทธาแกสาธารณชนไดมากยิ่งข้ึนในปตอๆ ไป โดย
ประเด็นท่ีควรมีการเปดเผย หรือบริหารจัดการใหดียิ่งข้ึน ไดแก 
  - แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ ดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐของปท่ีผานมา โดยมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห ยกตัวอยางเชน ประเด็นท่ีเปน
ขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวนท่ีมีความสอดคลองกับผลการประเมินฯ ประเด็นท่ีจะตอง
พัฒนาใหดีข้ึน แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน และมีมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ภายในหนวยงานใหดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองตามผลการวิเคราะหผล
การประเมินฯ  
 - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โดยมีขอมูลรายละเอียด
สรุปผลการดำเนินการ ยกตัวอยางเชน ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ 
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน 
 - แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โดยมีขอมูล
รายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยางเชน ความกาวหนา การดำเนินการแตละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณท่ีใชดำเนินงาน เปนตน และเปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปท่ีรับการประเมิน 
 - แสดงแผนปฏิบัติการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันการทุจริตหรือพัฒนาดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงาน โดยมีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอยางเชน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ชวงเวลาดำเนินการ เปนตน และเปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมปท่ีรับการประเมิน 
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 - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหนวยงานท่ีแสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ใหเจาหนาท่ีของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริตอยางชัดเจน / เปนการ
ดำเนินการในปท่ีรับการประเมิน 
 - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีท่ีอาจกอใหเกิดการ
ทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน / เปน
กิจกรรมหรือการดำเนินการท่ีสอดคลองกับมาตรการหรือการดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ 
O36 / เปนการดำเนินการในปท่ีรับการประเมิน 
 - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิด
การทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน โดยมี
ขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอยางเชน เหตุการณ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง 
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนตน ท้ังนี้ตองเปนการดำเนินการในปท่ีรับการ
ประเมิน 
 - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน โดย
เปนการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการใหความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริม
หนวยงานดานคุณธรรมและ โปรงใส และตองเปนการดำเนินการในปท่ีรับการประเมิน 
 - แสดงเนื้อหาเจตนารมณหรือคำม่ันวาจะปฏิบัติหนาท่ีและบริหารหนวยงานอยางซ่ือสัตย
สุจริต โปรงใสและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยตองเปนการดำเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบันของ
หนวยงาน  
 - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน ยกตัวอยางเชน รวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรือรวมติดตามประเมินผล เปนตน และเปนการดำเนินการในปท่ีรับการประเมิน 
 5.2 ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ โดยผูรับการประเมิน 
 จากเปาหมายการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำป  2564  ท่ี กำหนดใหหน วยงาน ท่ี เข ารับ 
การประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ภายในป 2565 พบวา ผลคะแนนการประเมิน
หนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย จาก 3 แบบวัด คือ 1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวน
เสียภายใน (ITA) 2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และ 3) แบบตรวจการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนท้ังสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดท่ีมีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนข้ึนไป) 
คือ แบบวัด IIT และ EIT ซ่ึงสะทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีอยางซ่ือสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์สูงสุด
และคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน การรับรูของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการ
ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ สวนแบบวัดท่ีมีคะแนนต่ำกวาเกณฑเปาหมาย
เหมาย (รอยละ 85) คือ แบบวัด OIT จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงานใหมีผลการประเมินท่ีดี
ยิ่งข้ึนในปถัดไป ดังตอไปนี้ 
  แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) เปนการตรวจสอบระดับการเปดเผยขอมูลของ
องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุยบนหนาเว็บไซตหลักไดอยางครบถวน และงายตอการเขาถึงจึงเห็นควร
ดำเนินการดังนี้ 
  1. การดำเนินการระดับนโยบาย องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ควรดำเนินการดังนี้
   1.1 ผูบริหารตองกำกับติดตามใหทุกสวนงานท่ีมีหนาท่ีการใหบริการประชาชน หรือ
มีการดำเนินงานเก่ียวของกับขอมูลขาวสารสาธารณะ ดำเนินการจัดทำและเปดเผยขอมูลบนหนาเว็บไซตของ
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องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุยใหเปนปจจุบัน ครบถวน ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและมาตรฐานท่ี
กำหนด เพ่ือความโปรงใสและประโยชนของประชาชนเปนหลัก 
   1.2 ผูบริหารตองพัฒนาและยกระดับการใหบริหารของหนวยงานใหเทาทันตอ
สถานการณและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของ
ประชาชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนสรางความโปรงใสและความเสมอภาคในการใหบริการ มีการลดใช
ดุลพินิจของเจาหนาท่ี เพ่ือกอใหเกิดความเชื่อม่ันและไววางใจจากประชาชนในพ้ืนท่ี เชน มีระบบการใหบริการ
ออนไลน หรือ E-Service บนเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย โดยตองมีการประชาสัมพันธของ
ทางการขอรับบริการออนไลนใหประชาชนไดรับทราบอยางกวางจวาง 
   1.3 ผูบริหารทองถ่ินตองพัฒนาเว็บไซตของหนวยงาน ใหมีความพรอมท้ังในแงของ
ระบบท่ีทันสมัย บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และงบประมาณท่ีเพียงพอตอการบริหารจัดการ เพ่ือ
กอใหเกิดการใหบริการสาธารณะและการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีมีความรวดเร็วและเปนปจจุบัน โดยเว็บไซต
ขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุยจะตองมีขนาดพ้ืนท่ีท่ีเพียงพอตอการเปดเผยขอมูลสาธารณะและการ
ใหบริการรประชาชนจำนวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. การดำเนินการในทางปฏิบัติ องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ควรดำเนินการดังนี้ 
   2.1 ผูบริหารและบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ตองศึกษาและทำ
ความเขาใจในการประเมิน ITA ไดแก 
    - ITA คือ อะไร 
    - ความสำคัญของการประเมิน ITA 
    - ประโยชนของการประเมิน ITA 
    - หลักเกณฑการประเมิน 
    - ปฏิทินประเมิน 
   2.2 ผูบริหาร ควรแตงตั้งคณะทำงานเพ่ือสนับสนุน/สงเสริมการยกระดับผลการ
ประเมิน ITA โดยคณะทำงานดังกลาวควรมาจากผูแทนกอง/สำนัก/หนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีความสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุยดานตางๆ เชน 
การคลัง กฎหมาย นโยบายและแผน ทรัพยากรบุคคล ผูดูแลเว็บไซต (Admin) 
   2.3 คณะทำงานฯ ดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีและกรอบเวลา โดยตองนำผล
คะแนนการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาพิจารณาวิเคราะหหาขอบกพรองจากการดำเนินงานเพ่ือ
ยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงาน ซ่ึงตองกำหนดผูรับผิดชอบ/วิธีปฏิบัติงาน/แนวทางในการกำกับดูแล
และรายงานผลการดำเนินการอยางเปนรูปธรรม ท้ังนี้ คณะทำงาน ควรประชุมอยางนอย 3 ระยะ ดังนี้ 
     1. กอนการประเมิน เพ่ือเตรียมการ/กำหนดแนวทางในการยกระดับฯ 
    2. ระหวางการประเมิน เพ่ือติดตามการดำเนินงาน 
    3. หลังการประเมิน เพ่ือรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน/ปญหาและ
อุปสรรคในการดำเนินการเพ่ือเตรียมการประเมินในปตอไป 

6. มาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดรวมกันพิจารณาเพ่ือกำหนดมาตรการยกระดับในการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังนี้ 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1. มาตรการแตงตั้ง
คณะทำงาน/
คณะกรรมการเพ่ือ
สนับสนุนการ
ประเมิน ITA 

๑. คัดเลือกผูแทนสำนัก/กอง 

2. ออกคำสั่งแตงตั้ง

คณะทำงาน/คณะกรรมการเพ่ือ

สนับสนุนการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการ

ดำเนินงานขององคการบริหาร

สวนตำบลปากฉลุย 

สำนักปลัด 
อบต. 

ก.พ. 65 
 

รายงานผล 
การดำเนินการ 
ใหผูบริหารทราบ 
 

2. มาตรการประชุม
ผูบริหารและบุคลกร
ขององคการบริหาร
สวนตำบลปากฉลุย 

1. กำหนดการประชุมผูบริหาร
และบุคลากรในสังกัด อบต.ปาก
ฉลุย ทุกคนเพ่ือทำความเขาใจ
เก่ียวกับการประเมิน ITA 

สำนักปลัด 
อบต. 

ก.พ. 65 
- 

มี.ค.. 65 

รายงานผล 
การประชุม 
ใหผูบริหารทราบ 
 

3. มาตรการประชุม
คณะทำงานเพ่ือ
ยกระดับ/ปรับปรุง/
พัฒนาการ
ดำเนินงาน 

1. กำหนดการประชุมเพื่อ
เตรียมการ/กำหนดแนวทางการ
ยกระดับ 
2. กำหนดตัวผูรับผิดชอบ/
วิธีการปฏิบัติงาน 
3. ติดตามการดำเนินงาน 
4. วิเคราะหปญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินงาน 

สำนักปลัด 
อบต. 

ก.พ. 65 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การดำเนินการ 
ใหผูบริหารทราบ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

4. มาตรการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะ 

๑. จัดใหมีชองทางในการบริการ
ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ ของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และขอมูล 
ท่ีตองเปดเผยตอสาธารณะ 
2. พัฒนาเว็บไซตหลักของ
องคการบริหารสวนตำบลปาก
ฉลุยใหทันสมัยและมีขนาดพ้ืนท่ี
เพียงพอตอการเปดเผยขอมูล
สาธารณะและการใหบริการ
ประชาชนผานระบบออนไลน 
E-Service 

สำนักปลัด 
อบต. 

ก.พ. 65 
- 

ก.ย. 65 

รายงานผล 
การดำเนินการ 
ใหผูบริหารทราบ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 

 


