
   
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลต าบลบ้านแป้น  อ าเภอเมอืงล าพูน  จังหวัดล าพูน 
 
1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA ของ เทศบาลต าบลบ้านแป้น  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแป้น  อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 56.52 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ระดับ D   

 

 

 เมื่อพิจารณาตามคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.02 
รองลงมาคือลงมาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  85.71   ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  84.76  ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  84.65   ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ   
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.68   ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.2  ตัวชี้วัดคุณภาพ 
การด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.83 การใช้ทรัพย์สินของราชการได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.67  ตัวชี้วัดการ
เปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  17.80  และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 12.50  

 สรุปได้ว่า จุดแข็งของหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 9.02 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวที่วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 
 
  



2.การวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของเทศบาลต าบลบ้านแป้น อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง  
และจุดที่จะต้องพัฒนาได้ดังต่อไปนี้ 

 2.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่   การใช้งบประมาณ  การใช้อ านาจ   การใช้

ทรัพย์สินของราชการ  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยในตัวชี้วัดเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน 90.02 ซึ่งเป็น
คะแนนจากหัวข้อการประเมินในเรื่องของบุคลากรในหน่วยงานไม่มีการเรียกรับสิ่งต่างๆ (เงิน, ทรัพย์สินและประโยชน์อ่ืนๆ 
ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่นการลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น)จากผู้มาติดต่อเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ และ หัวข้อประเมิน นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานไม่มี
การรับสิ่งอื่นใด (เงิน , ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่นการลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น) 
และบุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
คาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต (เงิน , ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่นการลดราคา การรับ
ความบันเทิง เป็นต้น)  โดยได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 

 
 
2.2 จุดด้อยที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90) จ านวน 9 ตัวชี้วัด คือ 

  (1) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  83.68   โดยในหัวข้อการ
ประเมิน ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ได้คะแนนเท่ากับ 
ร้อยละ 68.94  โดยการรับรู้อยู่ในระดับมากเท่ากับ 54.48%   มากที่สุดเท่ากับ  25.81%   และน้อยเท่ากับ  19.35% 
จะเห็นได้ว่ายังมีบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานน้อยอยู่ ดังจะเห็นได้จากผล
การรับรู้ ว่ามีบุคลากรรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในระดับน้อยเท่ากับ 19.35% ดังนั้น ทางหน่วยงาน     
ควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของแต่ละปีให้พนักงานรับทราบทั้งนี้เพ่ือให้
พนักงานสามารถวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณว่าควรจะด าเนินการจัดซื้อ -จัดจ้างหรือจ่ายงบประมาณในห้วง
เวลาใด    

  (2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.65 โดยในหัวข้อการประเมิน 
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม    
มากน้อยเพียงใด  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.39 โดยการรับรู้อยู่ในระดับมากเท่ากับ 64.52%  มากที่สุดเท่ากับ  
29.03%  และน้อยเท่ากับ 6.45%  ผลการประเมินยังมีพนักงานยังมีความคิดเห็นในเรื่องของการคัดเลือกผู้เข้ารับ     
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรมในระดับน้อย เท่ากับ 6.45%  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
พนักงานบางคนอาจมิได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา หรือมิได้ทราบข่าวสาร
การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  การให้ทุนการศึกษา ดังนั้นทางหน่วยงานควรมีการวางแผนประจ าปี   ในเรื่องของการจัด
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวให้บุคลากร
ในหน่วยงานได้รับทราบทุกคน  



  (3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ 81.67  โดยในหัวข้อการ
ประเมินขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อย
เพียงใด  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.32 โดยการรับรู้อยู่ในระดับมากเท่ากับ 67.74%  ระดับมากที่สุดเท่ากับ 25.81%  
และระดับน้อยเท่ากับ 6.45%  ผลการประเมินขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน      
ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก ยังมีบุคลากรที่ยังประเมินอยู่ในระดับน้อย เท่ากับ  6.45% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
บุคลากรบางคนยังเห็นว่าขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานยังไม่มี        
ความสะดวก อาจเนื่องมาจากขั้นตอนการยืมที่มีหลายขั้นตอน ไม่เหมาะสมหรือเกิดความยุ่งยากในการยืม ดังนั้นควรมี    
การก าหนดขั้นตอน ระยะเวลาในการด าเนินการในเรื่องของการยืมทรัพย์สินให้เป็นมาตรฐาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรได้รับทราบ 

  (4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ  84.76 โดยในหัวข้อการประเมิน
ท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้อย่างไร          
ในประเด็น สามารถติดต่อผลการร้องเรียนได้   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.32 โดยการรับรู้อยู่ในระดับมากเท่ากับ 
45.16%  ระดับมากที่สุดเท่ากับ  41.94%  และระดับน้อยเท่ากับ  6.45%  ผลการประเมินในเรื่องของการทุจริตใน
หน่วยงาน ซึ่งบุคลากรสามารถติดต่อผลการร้องเรียนได้ มีระดับการประเมินอยู่ในระดับน้อย เท่ากับ 6.45% ซึ่งแสดง       
ให้เห็นว่าผู้มารับบริการยังมีความคิดเห็นว่าการติดตามผลการร้องเรียนเป็นไปได้ยาก มีความล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการ 
ดังนั้น ควรมีการก าหนดระยะเวลา มาตรฐานการด าเนินการในเรื่องของการร้องเรียน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้รับบริการได้รับทราบ 
  (5) ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ  81.83   โดยในหัวข้อการประเมิน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด  เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.98  โดยการรับรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุดเท่ากับ 39.44%   ระดับมากเท่ากับ  
35.21% และระดับน้อยเท่ากับ 25.35%  ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอน
นั้นยังมีระดับการรับรู้ ในระดับน้อย เท่ากับ 25.35%  ผลการประเมินในประเด็นของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไป
ตามข้ันตอนที่ก าหนด ยังมีมีระดับการประเมินในระดับน้อย เท่ากับ  25.35% แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการยังมีความคิดเห็น
ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทางหน่วยงานก าหนด ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ          
กับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานของแต่ละกอง รวมถึงแสดงแผนผัง
ขั้นตอนการให้บริการให้ผู้รับบริการได้รับทราบและประชาสัมพันธ์รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ให้ประชาชนและผู้รับบริการ
ได้รับทราบตามสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

  (6) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ  85.71  โดยในหัวข้อการประเมิน
การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน  เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน ได้คะแนนร้อยละ  
73.73  โดยการรับรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุดเท่ากับ 45.07% ระดับมากเท่ากับ 30.99%  และระดับน้อยเท่ากับ 23.94% 
ผลการประเมินพบว่าหัวข้อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน ยังมีระดับคะแนนในระดับน้อย 
เท่ากับ 25.94% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชน/ผู้มารับบริการ ยังมีความคิดเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน         
ยังไม่เพียงพอ การเข้าถึงข้อมูลมีความซับซ้อน ต้องใช้เวลานานหรือต้องใช้เวลานานในการเข้าถึงหรือการเรียกดูข้อมูล     
ของหน่วยงาน ดังนั้นควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และที่ส าคัญการเผยแพร่ข้อมูลตามสื่อต่างๆ     
ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซด์ Fecebook  ไลน์ ฯลฯ ควรปรับปรุงให้มีการเข้าถึงที่สะดวก ง่าย และรวดเร็วต่อการใช้งาน   



  (7) ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงการท างาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ 82.20   โดยในหัวข้อการประเมิน
หน่วยงานที่ติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  โดยการรับรู้อยู่ในระดับมากเท่ากับ 63.38% อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 30.99%  และระดับน้อยเท่ากับ  5.63%   ผลการประเมินในหัวข้อการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ         
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน      
ยังมีระดับคะแนนน้อย เท่ากับ 5.63% แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการ ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียบางรายยังมีความคิดเห็นว่า
หน่วยงานยังเปิดโอกาสให้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการในระดับน้อย
อยู่ ดังนั้นควรมีการปรับปรุง/พัฒนาในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้มารับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย ให้สามารถ    
เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ค าแนะน า  เสนอแนะ ในเรื่องของการด าเนินงาน การให้บริการต่างๆ โดยเพ่ิมช่องทางการแสดง
ความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้มารับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบผ่านสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน  

  (8) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ  17.80  เนื่องจากข้อมูลที่น าเสนอไป   
มิได้เข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง ดังนั้นควรมีการปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อรองรับการตรวจรับในปีถัดไป  

  (9)  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ  12.50  เนื่องจากข้อมูลที่น าเสนอ
ไปมิได้เข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง ดังนั้น ควรมีการปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์         
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อรองรับการตรวจรับในปีถัดไป  
 
3.ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

  ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติ     
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรด าเนินการดังนี้  

 1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่าง
ชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและ
เป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้
โทษ ตามหลักคุณธรรม    และความสามารถ  

 2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผย และพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดท า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  

 3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่ง และเกณฑ์การประเมิน
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน  

 4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการก ากับดูแล
และติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด            



 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะ         
และพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)          

 การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด าเนินการดังนี้  

  1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและข้ันตอนการให้บริการงาน   ด้านต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ      

  2)ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  

  3)การปรับปรุงระบบการท างานและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  หรือให้
ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก แบบวัด OITเป็นการเปิดเผยข้อมูล
พ้ืนฐานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง 
และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันปรามปราม การทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นคุณธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้  

   1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูล
ด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ E-Service 
โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน 
URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  

   2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมพร้อมการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผล
การประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
4.ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนและวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1.การใช้ทรัพย์ สินของราชการที่
ถูกต้อง 

1.จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 
2.จัดท าประกาศข้อปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพย์สินของราชการ 

กองคลั ง /ส านั ก
ปลัด 

-ช่วงเวลาปฏิบัติ  
เดือน ตค.63 ถึง เม.ย.64   
-รายงานและสรุปผล  
ณ  สิ้นปีงบประมาณ 

2.ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ ให้ คว ามรู้ เ รื่ อ งกา ร
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด -ช่วงเวลาปฏิบัติ  
เดือน ตค.63 ถึง กย. 64 
-รายงานและสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

3.ตรวจสอบและต่ออายุ เว็บไซต์     
ให้ทันก าหนดเวลา พร้อมที่จะเผยแพร่
ข้อมูลให้ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์
ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

ก อ ง วิ ช า ก า ร  
และแผนงาน 

-ช่วงเวลาปฏิบัติ  
เดือน มค.64 ถึง เมย. 64  
-รายงานและสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
 

4.เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือให้บุคลากรและสาธารณชน
รับทราบ 

ก อ ง วิ ช า ก า ร   
และแผนงาน 

-ช่วงเวลาปฏิบัติ  
เดือน ตค. 63 ถึง กย. 64  
-รายงานและสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
 

   
 

 
 


