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องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน   
อ าเภอโชคชยั  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
* * * * * * * * * * * * * * 

 
ค าน า 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  
Transparency  Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง  และน าข้อมูลผลการ
ประเมิน  รวมทั้งข้อเสนอไปปรับใช้ในการพัฒนายกระดับการด าเนินงานได้อย่างเหมาสม  เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการปราบปรามการทุจริต  รวมทั้ง
สะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาล  ให้เป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง  10  ตัวชี้วัด  ได้แก่  (1)  
การปฏิบัติหน้าที่  (2)  การใช้งบประมาณ  (3)  การใช้อ านาจ  (4)  การใช้ทรัพย์สินของทางการราชการ  (5)  
การแก้ไขปัญหาการทุจริต  (6)  คุณภาพการด าเนินงาน  (7)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (8)  การปรับปรุง
ระบบการท างาน  (9)  การเปิดเผยข้อมูล และ  (10)  การป้องกันการทุจริต  โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน  การรับรู้ของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก  เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน   และการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้  จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ผลการประเมินครั้งนี้จะ
ช่วยสนับสนุนและส่งเสริม  และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  และ
ประการส าคญัคือ  ได้มีบาบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ  ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ  และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต  ของประเทศ
ไทยให้มีอันดับและคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 

ตุลาคม  2565 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.)  ได้

พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ชื่อว่า  “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  Transparency  
Assessment : ITA)”  ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจรติ  ซึ่งถือเป็น
การยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น  
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ  โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมิน  และแนวทางในการพัฒนา  และยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

 
2.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลด่านเกวียน 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน

เกวียน  โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  88.69  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ระดับ  A  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด  พบว่า 

สรุปได้ว่า  จุดแข็งท่ีหน่วยงานที่ได้ตัวชี้วัดสูงสุดเท่ากับร้อยละ  90.33  คือตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติ
หน้าที่  ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ าสุด  คือตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต  เท่ากับร้อยละ  18.75   และ
คะแนนรวม IIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้  88.55,  คะแนนรวม EIT แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ได้  78.57,  คะแนนรวม OIT แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้  96.39 
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3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  จ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบล       

ด่านเกวียน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่
จะต้องพัฒนา  ไว้ดังนี้ 

 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) 
1.  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  94.41  เป็นคะแนนในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ  ไม่ว่าจะเป็นผู้มา
ติดต่อราชการทั่วไป  หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว  รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น  เต็ม
ความสามารถ  และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างมีคุณธรรม  นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียก
รับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นๆ  ของบุคลากรในหน่วยงาน  ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่  และ
ในกรณีช่วงเทศกาล หรือวาระส าคัญต่างๆ  ตามขนบธรรมเนียมประเพณี  หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน  ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่น  ต่อบุคคลภายนอก  ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

2.  ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  85.89  เป็นคะแนนที่ได้จาก
ประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  และเผยแพร่อย่างโปร่งใส  จนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  
การเบิกจ่ายเงินของบคุลากรภายใน  ในเรื่องต่างๆ  เช่น  ค่าท างานล่วงเวลา  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ  ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  และการตรวจรับพัสดุ  นอกจากนี้  ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

3.  ตัวชี้วัดที่  3  การใช้อ านาจ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  92.14  เป็นคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินในประเด็นที่เกี่ยวกับการมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้
สิทธิประโยชน์ต่างๆซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งกา รให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา  หรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  นอกจากนี้  ยังประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ  การซื้อขายต าแหน่ง  หรือการเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

4.  ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  85.97  เป็น
คะแนนที่ได้จากการประเมินในประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในองค์กร  ในการน าทรัพย์สิน
ของทางราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน  และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการ  ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน  หรือยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเขน  และสะดวก  นอกจากนี้  หน่วยงานควรจะมีการจัดท า
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  เพ่ือเผยแพร่ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
ทราบและน าไปปฏิบัติ  รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ของหน่วยงานด้วย 
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5.  ตัวช้ีวัดที่  5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  84.36  เป็นคะแนนที่

ได้จากการประเมินในประเด็นเกี่ยวกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  
โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  และ
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ที่
จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย  และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน
หน่วยงาน  ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน  นอกจากนี้  หน่วยงานจะต้องมีการเฝ้า
ระวัง  ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน  รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน  เพื่อป้องกันการทุจริต   

 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT) 
6. ตัวชี้วัดที่  6  คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  79.51  เป็นคะแนนที่ได้

จากการประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอน  
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึง
จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการให้บริการของหน่วยงาน  แก่ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา  ไม่ปิดบังหรือเบียดเบียนข้อมูล  ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม  
และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน  ทรัพย์ สิน  หรือประโยชน
อ่ืนๆ  เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย  นอกจากนี้  ยังประเมินเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและ
การด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน  ที่จะต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  
ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

7.  ตัวช้ีวัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  78.03  เป็นคะแนนที่ได้
จากการประเมินในประเด็นเกี่ยวข้องการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ  ต่อสาธารณชน
ผ่านช่องทางหลากหลายที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย  และไม่ซับซ้อน  โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องเป็นข้อมูลที่
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  และข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ  รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สามารถส่งค าติชม  
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน  การให้บริการ  และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน  
นอกจากนี้  ยังมีการประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช้องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

8.  ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงการท างาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  78.19  เป็นคะแนนที่ได้
จากการประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงการท าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  เห็นได้ว่า  หน่วยงานควรมีกรนะบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เข้ามามีส่วนร่วมในการปรังปรุง  การพัฒนา  การด าเนินงาน  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้วย  ทั้งนี้นอกจากหน่วยงานจะจ้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานดีขึ้นแล้ว  ยังควรให้
ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 
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แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT) 
9.  ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  92.78  เป็นคะแนนที่ได้จาก

การประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ  ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน  5  ประเด็น  คือ  (1)  ข้อมูลพ้ืนฐาน  ได้แก่  ข้อมูล
พ้ืนฐาน  ข่าวประชาสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2)  การบริหารงาน  ได้แก่  แผนด าเนินงาน  การ
ปฏิบัติงาน  และการให้บริการ  (3)  การบริหารเงินงบประมาณ  ได้แก่  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  (4)  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ  (5)  การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต  และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ซึ่งการเปิดเผย  การเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ดังกล่าวข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

10.  ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  100  เป็นคะแนนที่ได้
จากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ  ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ  ใน  2  ประเด็น  คือ  (1)  การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  และ  (2)  มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  มาตรการ
ภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ซึ่งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น  แสดงให้
เห็นถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน  เพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

 
4.  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน   แบบวัดที่มี

คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย  ร้อยละ  85  คือ  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) 
1.  ตัวช้ีวัดที่  5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  84.36  เป็นคะแนนที่

ได้จากการประเมินในประเด็นเกี่ยวกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  
โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  และ
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ที่
จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย  และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน
หน่วยงาน  ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน  นอกจากนี้  หน่วยงานจะต้องมีการเฝ้า
ระวัง  ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน  รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน  เพื่อป้องกันการทุจริต   
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT) 
1. ตัวชี้วัดที่  6  คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  79.51  เป็นคะแนนที่ได้

จากการประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอน  
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึง
จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการให้บริการของหน่วยงาน  แก่ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา  ไม่ปิดบังหรือเบียดเบียนข้อมูล  ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม  
และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน
อ่ืนๆ  เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย  นอกจากนี้  ยังประเมินเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและ
การด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน  ที่จะต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  
ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

2.  ตัวช้ีวัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  78.03  เป็นคะแนนที่ได้
จากการประเมินในประเด็นเกี่ยวข้องการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ  ต่อสาธารณชน
ผ่านช่องทางหลากหลายที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย  และไม่ซับซ้อน  โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องเป็นข้อมูลที่
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  และข้อมูลที่ สาธารณชนควร
รับทราบ  รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สามารถส่งค าติชม  
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน  การให้บริการ  และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน  
นอกจากนี้  ยังมีการประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช้องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3.  ตัวช้ีวัดที่  8  การปรับปรุงการท างาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  79.19  เป็นคะแนนที่ได้
จากการประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงการท าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  เห็นได้ว่า  หน่วยงานควรมีกรนะบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เข้ามามีส่วนร่วมในการปรังปรุง  การพัฒนา  การด าเนินงาน  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้วย  ทั้งนี้นอกจากหน่วยงานจะจ้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานดีขึ้นแล้ว  ยังควรให้
ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 

 
5.  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน   แบบวัดที่มี

คะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย  ร้อยละ  85  คือ  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) 
1.  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  94.41  เป็นคะแนนในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ  ไม่ว่าจะเป็นผู้มา
ติดต่อราชการทั่วไป  หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว  รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น  เต็ม
ความสามารถ  และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างมีคุณธรรม  นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียก
รับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นๆ  ของบุคลากรในหน่วยงาน  ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่  และ 
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ในกรณีช่วงเทศกาล หรือวาระส าคัญต่างๆ  ตามขนบธรรมเนียมประเพณี  หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน  ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่น  ต่อบุคคลภายนอก  ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

2.  ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  85.89  เป็นคะแนนที่ได้จาก
ประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  และเผยแพร่อย่างโปร่งใส  จนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน  ในเรื่องต่างๆ  เช่น  ค่าท างานล่วงเวลา  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ  ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  และการตรวจรับพัสดุ  นอกจากนี้  ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

3.  ตัวชี้วัดที่  3  การใช้อ านาจ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  92.14  เป็นคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินในประเด็นที่เกี่ยวกับการมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้
สิทธิประโยชน์ต่างๆซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา  หรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  นอกจากนี้  ยังประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ  การซื้อขายต าแหน่ง  หรือการเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

4.  ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  85.97  เป็น
คะแนนที่ได้จากการประเมินในประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในองค์กร  ในการน าทรัพย์สิน
ของทางราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน  และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการ  ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน  หรือยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเขน  และสะดวก  นอกจากนี้  หน่วยงานควรจะมีการจัดท า
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  เพ่ือเผยแพร่ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
ทราบและน าไปปฏิบัติ  รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ของหน่วยงานด้วย 

 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT) 
1.  ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  92.78  เป็นคะแนนที่ได้จาก

การประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ  ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน  5  ประเด็น  คือ  (1)  ข้อมูลพ้ืนฐาน  ได้แก่  ข้อมูล
พ้ืนฐาน  ข่าวประชาสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2)  การบริหารงาน  ได้แก่  แผนด าเนินงาน  การ
ปฏิบัติงาน  และการให้บริการ  (3)  การบริหารเงินงบประมาณ  ได้แก่  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  (4)  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ  (5)  การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต  และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ซึ่งการเปิดเผย  การเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ดังกล่าวข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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2.  ตัวช้ีวัดที่  10  การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  100  เป็นคะแนนที่ได้จาก

การประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ  ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนรับทราบ  ใน  2  ประเด็น  คือ  (1)  การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  เจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  และ  (2)  มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  มาตรการภายใน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ซึ่งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น  แสดงให้เห็นถึง
การให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน  เพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 
6.  ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565  แบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย  ร้อยละ  85  (จุดอ่อน)  มีรายละเอียด
ดังนี้ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) 
1.  การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  84.36  มีข้อเสนอแนะดังนี้  มุ่ง

เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม  มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชน
อย่างเต็มก าลังความสามารถ  โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการ
ทุจริตอย่างชัดเจน  และเปิดเผย  รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  และการ
ติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT) 
1.  คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  79.51  มีข้อแสนอแนะดังนี้  

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนในการให้บริการงานด้านต่างๆ  อย่างทั่วถึง  และส่งเสริมให้มีการ
ฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษาและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

2.  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  78.03  มีข้อเสนอแนะดังนี้  จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์  และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล  และมีการ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

3.  ปรับปรุงการท างาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  79.19  มีข้อเสนอแนะดังนี้   สร้าง
กระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการท างาน
อย่างเป็นระบบ  และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  มี่สวนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  หรือให้
ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

 
7.  ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565  แบบวัดที่มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย  ร้อยละ  85  (จุดแข็ง)  เพ่ือให้มีความ
สมบูรณ์มากขึ้น  ที่ได้รับคะแนนมากกว่า  85  คะแนน  (หรือกรณีบางหน่วยงานที่ผ่าน  85  มากกว่า  1  
ตัวชี้วัดให้เลือกคะแนนมากที่สุด  3  อันดับ  ดังนี้  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 



-8- 
 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT) 
1.  ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  100  มีข้อเสนอแนะ

เพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น  ดังนี้  การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ  ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ  ใน  2  ประเด็น  คือ  (1)  การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต  ได้แก่  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร  และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  และ  (2)  มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  
ได้แก่  มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ซึ่งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน  เพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

2.  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  94.41  มีข้อเสนอแนะเพ่ือให้มี
ความสมบูรณ์มากขึ้น  ดังนี้  การปฏิบัติงานต้องยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  ปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมไม่เลือก
ปฏิบัติ  ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อราชการทั่วไป  หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว  รวมถึงการปฏิบัติงาน 

3.  ตัวช้ีวัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  92.78  มีข้อเสนอแนะเพ่ือให้มี
ความสมบูรณ์มากขึ้น  ดังนี้  การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ  
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน  5  ประเด็น  คือ  (1)  ข้อมูลพ้ืนฐาน  ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐาน  ข่าว
ประชาสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2)  การบริหารงาน  ได้แก่  แผนด าเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และ
การให้บริการ  (3)  การบริหารเงินงบประมาณ  ได้แก่  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  และการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ  (4)  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  และ  (5)  การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ซึ่งการเปิดเผย  การเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารและการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างมุ่งมั่น  เต็มความสามารถ  และมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างมี
คุณธรรม   
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มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1.  จัดท าแผน
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1.  จัดท าแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต   
2.  ด าเนินการตามแผนป้องกันรวมถึง
การรายงานผลตามแผนป้องกัน  หรือ
วิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความ
โปร่งใส   
3.  ด าเนินการตามแผนมาตรการที่
ก าหนดไว้  
4.  เผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบ 

ส านักปลัด 
 

รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล  

ในปีงบประมาณ
ต่อไป 

2.  การขับเคลื่อน
เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
การทุจริต 

1.  จัดท าแนวทางในการขับเคลื่อน
เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต  การ
ตรวจสอบการทุจริต  และการลงโทษ
ทางวินัยเมื่อมีการทุจริต  
2.  เผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบ 

ส านักปลัด 
 

รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล  

ในปีงบประมาณ
ต่อไป 

3.  เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร 

1.  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และ
อ านวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน 
2.  จัดท า และเผยแพร่ช่องทางการ
ติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะ
เป็นการสื่อสารสองทาง รวมทั้งจัดท า
ช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook Twitter หรือ Instagram 
เป็นต้น และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวใน
จุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็น
ได้โดยง่าย 
4.  แสดงแผนผังโครงสร้างภายในองค์กร
ให้ครบทุกภาคส่วนราชการ 
5.  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี .
ให้เพ่ิมเติมองค์ประกอบ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
6.  จัดให้มีบริการ E-Service 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการสังคม 

รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล  

ในปีงบประมาณ
ต่อไป 

 
 


