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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนนิการของหน่วยงานภาครัฐ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป .ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่
สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ .ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่ง
ถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้
เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แบ่งออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

๑.  การปฏิบัติหน้าที่ 
๒.  การใช้งบประมาณ 
๓.  การใช้อำนาจ 
๔.  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
๕.  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๖.  คุณภาพการดำเนินงาน 
๗.  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
๘.  การปรับปรุงระบบการทำงาน 
๙.  การเปิดเผยข้อมูล 
๑๐.  การป้องกันการทุจริต 

 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่ 
 ๑)  แบบวัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้
ทรัพย์สินของราชการ แลการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยเก็บข้อมูลจากบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีการกระจายให้ครอบคลุมตามโครงสร้างภายใน
หน่วยงาน โดยมีขนาดตัวอย่างท่ีมีลักษณะความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักทางวิชาการ 
 ๒)  แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานตนเองในประเด็นที่เก่ียวข้องกับตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานประสิทธิภาพการสื่อสาร
ของหน่วยงาน การปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงาน โดยเก็บข้อมูลจาก บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน
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หรือหน่วยงานของรัฐอื ่นที ่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และมีการกระจายอำนาจตามภารกิจการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม
ไปถึงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีขนาดตัวอย่างท่ีมีลักษณะความเป็นตัวแทนที่ดีตาม หลักทางวิชาการ 
 ๓)  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเข้าถึงข้อมูลจากกลุ่มประชาชนทั่วไปในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต การเก็บรวบรวมข้อมูลจะเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 

๒. เกณฑ์ระดับผลการประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเป็นรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่
ระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้ 

ตารางแสดงระดับผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ 
๙๕.๐๐ – ๑๐๐ AA 

๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙ A 
๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙ B 
๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙ C 
๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙ D 
๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙ E 

๐ - ๔๙.๙๙ F 

 เป้าหมายของตัวชี้วัดที่กำหนดตามนโยบายและแผนงานระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ซึ่งได้กำหนดค่าเป้าหมายของชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ คือ 85 คะแนน 

๓. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ 
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 คะแนนภาพรวมหน่วยงาน : 93.09 คะแนน 

 ระดับผลการประเมิน : A 
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 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนโพธิ์ ได้คะแนนรวม 93.09 อยู่ในเกณฑ์ระดับ A ผลการประเมิน “ผ่าน” 
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โดยมีรายละเอียดคะแนนรายตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

๔. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนารวมถึงการ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของค่าคะแนนระหว่างแบบวัดการรับรู้ IIT/EIT กับแบบวัด OIT ดังนี้ 

4.1. ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 จำนวน 9 ตัวชี้วัด โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย 
ดังนี้ 
 1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ทราบ ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 
 2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็นคือ 1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 2. มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันทุจริตใน
หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เห็นได้ว่า หน่วยงานต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
และดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริงนั้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 3) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 92.46 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตาม
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ขัน้ตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินที่เป้นไปตามหลักการความ
โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี บุคลากรหน่วยงานต้องให้ความสำคัญกับงานมากกว่า
ธุระส่วนตัว และพร้อมรับผิดชอบหากเกิดความผิดผลาดในการปฏิบัติงานของตนเอง 

 4) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 90.24 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่ นในคุณภาพการ
ดำเนินงานของหน่วยงานไม่พบการเรียกรับสินบนและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนรวม แต่ทั้งนี้
ขาดการประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดให้ประชาชนเข้าใจใน
ระบบงานที่มีความซับซ้อน 

 5) ตัวชี้วัดที่ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 90.10 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นไ ด้ว่า
หน่วยงานให้ความสำคัญต่อการสื่อสาร ในเรื่องผลการดำเนินงานหน่วยงาน และข้อมูลที่สาธารณชนควรไดร้ับ
ทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้องถึงการสื่อสารกับผู้มารับ
บริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

 6) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 92.46 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ จึงเห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการ
ใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีการสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาและไม่มีการสั่งการให้ทำใน
สิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตและไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่มีการซื้ อขายตำแหน่ง ไม่มี
การเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้องด้านการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้
ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการประเมินการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน เนื่องจากมีบางกลุ่ม
ตัวอย่างจากการประเมินที่ให้ความคิดเห็นว่า ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพผลงาน
อย่างไม่ค่อยถูกต้อง 

 7) ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 88.91 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่ าเดินทาง ฯลฯ 
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ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีและการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
 8) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 88.17 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการ
จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม พบว่า บุคลากรภายในไม่เชื ่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาและไม่มั ่นใจความ
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง  
 9) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 86.06 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
นำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน
และการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่สะดวกและ
ชัดเจน รวมถึงการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน 

4.2. ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 85 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 1) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยมีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 83.30 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ
การทำงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
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๕. ประเด็นที่ต้องพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 จากการประเมินตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ 83.30 โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 
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๖. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

มาตรการ วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

พัฒนาคุณภาพการ
ทำงานระดับบุคคล 
พร้อมทั้งกระบวนการ
ทำงานให้สะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ทบทวนกระบวนการ 
ขั้นตอน และวิธี
ปฏิบัติในการ
ให้บริการประชาชน 

คณะกรรมการ
ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

ม.ค. - มี.ค. 
65 

ติดตามและ
ประเมินผลความพึง
พอใจในการ
ให้บริการประชาชน
ในด้านต่าง ๆ 

เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุง 
พัฒนาการดำเนินงาน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ให้ผู้รับบริการทำ
แบบประเมินความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ทุกสำนัก/กอง ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รายงานผลความ
ความก้าวหน้าการ
ดำเนินการให้
ผู้บริหารรับทราบ 

พัฒนาระบบการ
ทำงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

ทบทวนกระบวนการ 
ขั้นตอน และวิธี
ปฏิบัติในการ
ให้บริการประชาชน 

คณะกรรมการ
ปรับปรุงขั้นตอน

และระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

ม.ค. - มี.ค. 
65 

ติดตามและ
ประเมินผลความพึง
พอใจในการ
ให้บริการประชาชน
ในด้านต่าง ๆ 

สร้างการรับรู้ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน
เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจำปี และเปิด
โอกาสให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการ
ใช้จ่าย 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
ให้บุคลากรรับทราบ 
ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ์
ช่องทางการร้องเรียน
ให้บุคลากรรับทราบ 

กองคลัง 
 

ต.ค. 64 – 
มี.ค. 65 

รายงานผลการ
ดำเนินการ 

มีการมอบหมายงาน 
การปฏิบัติงาน รวมถึง
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของงานโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ 

1. สร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับ 
เกณฑ์การประเมิน 
และการทำงาน 

2. ผู้บริหารสร้างความ
เข้าใจในการให้
ความเป็นธรรมใน
การประเมิน 

ทุกสำนัก/กอง ม.ค. - มี.ค. 
65 

รายงานผลการ
ดำเนินการ 
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มาตรการ วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง 

จัดทำแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง 

กองคลัง 
 

ม.ค. - มี.ค. 
65 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

ฝึกอบรมบุคลากร
เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 

สำนักปลัด 
 

ม.ค. - มี.ค. 
65 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

การปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงาน
การให้บริการผู้มา
ติดต่อราชการที่
เป็นไปตามขั้นตอน
ระยะเวลาที่กำหนด 

1. ทบทวน ปรับปรุง
คู่มือการปฏิบัติงาน 
2. ทบทวน ปรับปรุง
คู่มือมาตรฐานการ
ให้บริการประชาช 
3. รณรงค์พัฒนา
จิตสำนึกการ
ให้บริการกับ
เจ้าหน้าที่ ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์หรือ
สื่อสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

สำนักปลัด 
 

ม.ค. - มี.ค. 
65 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ 

ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์
หรือสื่อสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 

สำนักปลัด 
 

ม.ค. - มี.ค. 
65 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

กำชับให้เจ้าหน้าที่
เห็นความสำคัญใน
การประเมิน ITA 

ประชุมเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ 

สำนักปลัด 
  

ม.ค. - มี.ค. 
65 

รายผลการประชุม  

 

 


