
รายงานการวเิคราะห์ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบลด่าน 
อ าเภอราษไีศล  จังหวดัศรีสะเกษ 

 
 
 



ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบรหิารสว่นต าบลดา่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อยู่ในระดับ (69.26 คะแนน) 

 
คะแนนภาพรวมหนว่ยงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่น 69.26 คะแนน 

 ระดบัผลการประเมนิ C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.การวเิคราะหผ์ลการประเมนิ 
  1) องค์การบริหารส่วนต าบลด่านได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ C (69.26 
คะแนน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ D (60.55 
คะแนน)  
  2) สรุปผลการประเมนิปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.
2563) ดังนี้ 
 

เครือ่งมอื ตัวชีว้ัด 2563 2564 การเปลีย่นแปลง 
 
IIT แบบวดัการ
รบัรูผู้ม้สีว่นไดเ้สยี
ภายใน 
 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 86.53 83.12 ลดลง 
2. การใช้งบประมาณ 70.71 69.39 ลดลง 
3. การใช้อ านาจ 75.70 75.35 ลดลง 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 73.96 71.44 ลดลง 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 73.45 70.74 ลดลง 

EIT แบบวดัการ
รบัรูผู้ม้สีว่นไดเ้สยี
ภายนอก 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 86.80 78.90 ลดลง 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.70 68.91 ลดลง 
8. การปรับปรุงการท างาน 83.78 70.34 ลดลง 

OIT การเปดิเผย
ข้อมลูสาธารณะ 

9.การเปิดเผยข้อมูล 39.74 82.42 เพิ่มขึ้น 
10.การป้องกันการทุจริต 18.75 43.75 เพิ่มขึ้น 

                                 เฉลี่ย 60.55 69.26  
               ระดับผลการประเมิน D C  

  
3) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดท่ีได้รับผลการประเมินมากท่ีสุด คือ 
 3.1 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
4) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดท่ีได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้น และได้รับคะแนนมากกว่า 80 คะแนน 

คือ  
4.1 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

 5) จุดอ่อน :  ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้น แต่มีคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน คือ 
  5.1 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 6) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลงมีจ านวน 8 ตัวชี้วัด คือ 
  6.1 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
  6.2 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 



  6.3 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
  6.4 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  6.5 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  6.6 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
  6.7 ตัวชี้วัดที่ 7 คุณภาพการด าเนินงาน 
  6.8 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ประเดน็ทีค่วรพฒันา 
ตัวชีว้ัด ประเดน็การประเมนิ ประเดน็ทีค่วรพฒันา 

ตัวชี้วดัที ่10 การป้องกนั
การทจุรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเพื่อเปิดเผยการด าเนินการตา่งๆของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนไดร้ับทราบใน 2 ประเด็น คือ 1 การ
ด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่เจตจ านงค์สุจริต
ของผู้บริหาร  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการ
ทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์ร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจรติ ซึง่การเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญตอ่ผลการประเมินเพื่อ
น าไปสู่การจดัท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 

ประเด็นที่ควรพัฒนาในเรื่อง
การป้องกันการทุจริต พบว่า
การมีสว่นของผู้บริหารระดับ
สูงสุดของหน่วยงานในการเข้า
ร่วมกิจกรรมแสดงออกให้เห็น
ถึงการต่อต้านการทุจริต การ
ด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงให้เห็นถึงความส าคัญกับ
การปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ประเดน็ทีค่วรปรบัปรงุ/แก้ไข 
ตัวชีว้ัด ประเดน็การประเมนิ ประเดน็ทีค่วรปรับปรงุ/แก้ไข 

ตวัชีว้ดัที ่1 การปฏิบตัิ
หนา้ที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินการรับรู้ของบุคคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเองใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยดึหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครดั และ
จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อ
ทั่วไปหรือผู้มาตดิต่อทีรู่้จกักันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึง
การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมัน่ เต็มความสามารถและมีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็น
ลักษณะการปฏิบัติหน้าทีใ่นฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมี
คุณธรรม นอกจากนี้ยังประเมินการรับรูใ้นประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่
แลกกับการปฏิบัติหน้าที ่และในกรณีชว่งเทศกาลหรือ
วาระส าคัญตา่งๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
แม้แต่กรณีการให้เงิน ทรพัย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆต่อ
บุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิด
การรับสินบนได้ในอนาคต 
 

จากผลคะแนน IIT พบว่า มี
ประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่องของ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ด าเนินงานต่อผู้มาติดต่อราชการ 
ให้บริการอยา่งสะดวกและรวดเรว็
ต่อผู้มาตดิต่อราชการ เจา้หน้าที่
รับผิดชอบเอาใจใสต่่องานในหน้าที่  

ตวัชีว้ดัที ่2 การใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานตอ่การ
ด าเนินการต่างๆของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จา่ยงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท า
แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่าง
โปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงนิของ
บุคลากรภายในเรื่องต่างๆเช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจดัซื้อ
จัดจ้างและการตรวจรับพัสดุดว้ย นอกจากนี้ยังให้
ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได้ 
 
 
 
 

การใช้งบประมาณ พบวา่บุคลากร
ในหน่วยงานขาดการรับรู้ต่อการ
ด าเนินการต่างๆของหน่วยงาน 
เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส 
รวมไปถึงกระบวนการจดัซื้อจัดจา้ง
และการตรวจรับพัสดุ 



 
ตัวชีว้ัด ประเดน็การประเมนิ ประเดน็ทีค่วรพฒันา 

ตวัชีว้ดัที ่3 การใชอ้ านาจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานตอ่การใช้
อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคดัเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมไปถึงการใชอ้ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าใน
ธุระส่วนตวัของผู้บังคับบัญชา หรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงาน
บุคคลที่อาจเกิดจากการแทรกแซงจากผู้มีอ านา การซื้อ
ขายต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรอืพวก
พ้อง 

การใช้อ านาจ พบว่า การ
ประเมินและการเลื่อนระดับ
ยังขาดความเป็นธรรม 
หน่วยงานควรให้ความส าคัญ
มากขึ้นกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน 

ตวัชีว้ดัที ่4 การใชท้รพัยส์นิ
ของราชการ 
 
 
 
 
 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานตอ่การใช้
ทรัพย์สินของราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการทั้งการยืม
โดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากร
ภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการใน
การขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้หนว่ยงาน
จะต้องมีการจดัท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชท้รัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง เพือ่เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้
รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมี
การก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ของหน่วยงานด้วย 
 
  

การใช้ทรพัย์สินของราชการ 
พบว่า บุคลากรบางส่วนยังไม่
ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรพัย์สินของราชการที่
ถูกต้อง ทั้งการยืมโดย
บุคลากรภายนอกหน่วยงาน 

  
 
 
 
 
 
 



  
ตัวชีว้ัด ประเดน็การประเมนิ ประเดน็ทีค่วรพฒันา 

ตวัชีว้ดัที ่5 การแกไ้ขปญัหา
การทจุรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานตอ่การ
แก้ไขปัญหาการทุจรติของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการตอ่ต้าน
การทจุรติอย่างจริงจังโดยหน่วยงานจะต้องทบทวน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตได้อย่างเป็น
รูปธรรมรวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหาการทุจรติของหน่วยงานที่จะต้องท าให้การ
ทุจริตในหน่วยงานลดลงไปหรือไม่มีเลยและจะต้องสร้าง
ความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมือ่พบ
เห็นการทุจรติภายในหนว่ยงานด้วย นอกจากนี้หน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจรติภายใน
หน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
 

การแก้ไขปัญหาการทุจรติ
พบว่า หน่วยงานโดยผู้บริหาร
สูงสุดยังไม่ให้ความส าคญัใน
การต่อตา้นการทุจรติอยา่ง
จริงจัง หน่วยงานควรมีการ
ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 
ควรมีกระบวนการเฝา้ระวัง
ตรวจสอบการทุจรติใน
หน่วยงาน รวมถึงน าผลการ
ตรวจสอบจากทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างานเพื่อ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

ตวัชีว้ดัที ่6 คณุภาพการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 

ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อการ
พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัตหิน้าที่
ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลกัฐานตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม
กัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการ
ด าเนินการอยา่งตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูลโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 
 

1.ให้บริการประชาชนเป็นไป
ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่
ก าหนด 
2.ให้ข้อมูลแก่ประชาชน
ตรงไปตรงมาไม่บิดเบือน
ข้อมูล 
3. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนส่ว
ส่วนรวมเป็นหลัก 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ตัวชีว้ัด ประเดน็การประเมนิ ประเดน็ทีค่วรพฒันา 

ตวัชีว้ดัที ่7 ประสทิธภิาพ
การสือ่สาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานตอ่
ประสิทธิภาพการสื่อสารเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่างๆตอ่สาธารณชนผ่านชอ่งทางที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดย
ข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมถึง
การจดัให้มีช่องทางให้ผูม้ีส่วนได้เสียสามารถส่งค าติชม
หรือความคดิเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน และมีการชี้แจง
ในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชดัเจน นอกจากนี้ยัง
ประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจดัให้มีช่องทางให้ผูม้าติดต่อ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้วย 

1. เผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานแก่ประชาชนผา่น
ช่องทางที่หลากหลาย 
2. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ที่สาธารณชนควรทราบอย่าง
ชัดเจน 
3. ชี้แจง/ตอบค าถามแก่
ประชาชนเมื่อมีข้อสงสัยอย่าง
ชัดเจน 

ตวัชีว้ดัที ่8 การปรับปรงุ
ระบบการท างาน 
 
 
 

ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างานเกี่ยวกับการปรับปรุงพฒันา
หน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเรว็ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผูม้าติดต่อ
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับความต้องการ 

1.เจ้าหน้าที่มีการปรับปรุง
คุณภาพการท างานใหด้ีขึ้น 
2.หน่วยงานมีการปรับปรุง
การด าเนินงาน/ให้บริการ ให้
มีความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 
3.เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุง
คุณภาพการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ขององค์การบรหิารสว่นต าบลดา่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

มาตรการ/แนวทาง วธิกีารด าเนินการ ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การตดิตามผล 

เสริมสร้างการรับรู้ให ้
กับบุคลากร 

เสริมสร้างการรับรู้ให้บุคลากรมี
ความสนใจในการใช้จา่ยงบ 
ประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
จัดท ารายงานผลการใชจ้า่ย 
งบประมาณ  กระบวนการจดัซื้อ
จัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ 

กองคลัง ต.ต. 64 – ก.ย. 
65 

รายงานผลการด าเนิน 
งานในที่ประชุมประจ า 
เดือนของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่าน 
ในเดือนกันยายน  

การมอบหมายงานการ 
ปฏิบัติงาน การ
ประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานตาม 
ระดับคุณภพของงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

จัดท ารายละเอียดต าแหน่งงาน
และเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ
เปิดเผย 

ส านักปลัด ต.ต. 64 – เม.ย. 
65 

แจ้งผลการประเมินในการ 
ประชุมประจ าเดือน 
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 
ในเดือนเมษายน  2565 

มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยว 
กับการใชท้รพัย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

จัดท าคู่มอืแนวปฏิบัติในการ
ทรัพย์สินของราชการ  สร้าง
ระบบการตรวจก ากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบการยืม- 
คืน 

กองคลัง ต.ต. 64 – ก.ย. 
65 

รายงานผลการด าเนิน 
งานในที่ประชุมประจ า 
เดือนของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่าน 
ในเดือนกันยายน 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

ประชุมการจัดท ามาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ส านักปลัด ต.ต. 64 – ก.ย. 
65 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ในที่ประชุมประจ าเดือน 
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการ  และการประชมุ
พนักงานส่วนต าบลพนัก 
งานจ้าง   

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การสื่อสาร 

-เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน  
-ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ พนกังาน
ส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 

ทุกส านัก/
กอง 

ต.ต. 64 – ก.ย. 
65 

ประชุมประจ าเดือนผู้ – 
บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานส่วนต าบล พนกั- 
งานจ้าง ทุกเดือน 
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มาตรการ/แนวทาง วธิกีารด าเนินการ ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การตดิตามผล 

การปรับปรุงพัฒนาการ 
ปฏิบัติงานการให้บริการ 
ผู้มาติดต่อราชการที่เป็น 
ไปตามข้ันตอนระยะ 
เวลาที่ก าหนด 

ทบทวนปรับปรุงการลดขั้นตอน 
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการให้เป็นปัจจุบัน 

ทุกส านัก/
กอง 

ต.ต. 64 – ก.ย.
65  

ประชุมคณะท างานปรับ 
ปรุงข้ันตอนและระยะเวลา 
ปฏิบัติราชการ  

เสริมสร้างการมีสว่นร่วม
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

- ส่ ง เ ส ริ มหน่ วย ง านด้ า น
คุณธรรมและความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 
-มอบนโยบายคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
-รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ 

ส านักปลัด ต.ค. 64 –ก.ย.
65  

ผู้บริหารท้องถิ่นส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  มอบนโยบาย 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการประชุมผู้บริหารและ 
หัวหน้าส่วนราชการ 
และการประชุมพนักงาน 
ส่วนต าบล  พนักงานจ้าง 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


