
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังหินลาด 
อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  ปีงบประมาณ  2563 พบว่ามีผลคะแนน  58.31 อยู่ในระดับ D ดังนี้ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส าเนารายงานบันทึกการประชุม 
คณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ครั้งที่ 1 / 2564 
วันที่  19  มกราคม  พ.ศ. 2564 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังหินลาด     เวลา  09.00  น. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
   

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเชวงศักดิ์  เบ้าสิน   ประธานคณะท างานฯ/นายก  อบต. เชวงศักดิ์  เบ้าสิน  
2 นายสุทธิชัย  ไชยมงคล คณะท างานฯ/รองนายก  อบต. สุทธิชัย  ไชยมงคล  
3 นายสุรพล  ผานาค คณะท างานฯ/รองนายก  อบต สุรพล  ผานาค  
4 นายทองปาน  อักษรณู คณะท างานฯ/ประธานสภา อบต. ทองปาน  อักษรณู  
5 นายมนตรี  วงษ์ดนตรี คณะท างานฯ/ปลัด อบต. มนตรี  วงษ์ดนตรี  
6 นางสาวจตุพร  เบ้าสิน คณะท างานฯ/รก.ผอ.กองช่าง  จตุพร  เบ้าสิน  
7 นางวิลาภร  กองการ คณะท างานฯ/ผอ.กองการศึกษาฯ วิลาภร  กองการ  
8 นายกล้า  มานาดี เลขาฯ/หัวหน้าส านักปลัด กล้า  มานาดี  
9 นายชนะชัย  เชิดสมบูรณ์ ผช.เลขาฯหวัหน้าฝ่ายปริหารทั่วไป ชนะชัย  เชิดสมบูรณ์  

   

เริ่มประชุมเวลา    09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

- ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังหินลาด ได้
จัดท าประกาศมาตรการเพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ     
เ พ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ไปแล้วนั้น  ในการนี้ จึง
ได้เชิญทุกท่านมาเพ่ือประชุมซักซ้อมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพ่ือให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้  

ทีป่ระชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

2.1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ประธานคณะท างานฯ   -  ส าหรับในวาระนี้   ขอมอบให้ฝ่ ายเลขานุการเป็นผู้ ชี้ แจง
รายละเอียดผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในล าดับต่อไป 

 
เลขานุการคณะท างานฯ   - เรียนท่านประธานและคณะท างานประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564 ทุกท่าน 

- ตามที่ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่  5  มกราคม  2559  
ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment :  ITA) ก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ก าหนดนโยบาย 
มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นั้น  ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบล    
วังหินลาด  ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหินลาด ได้
ผ่านการประเมินอยู่ในระดับ D  โดยมีคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ  58.31  
คะแนน  โดยมีคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดเรียงจากมากไปหาน้อย แบ่งตาม
ประเภทการประเมิน ดังนี้ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 
1. ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับ                 ร้อยละ 85.99   
2. ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับ             ร้อยละ 82.33 
3. ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ   ร้อยละ 79.39 
4.   ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 76.54 
5.   ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับ           ร้อยละ 74.69 
                                                      เฉลี่ย ร้อยละ 79.79 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
6. ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่า          ร้อยละ 86.40 
7. ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.82 
8. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับ      ร้อยละ 76.45 
                                                    เฉลี่ยร้อยละ 82.56 
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แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล         ได้คะแนนเท่า   ร้อยละ 41.76 
10. ตัวชี้วัดในการป้องกันการทุจริตได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  6.25 

                                เฉลี่ยร้อยละ 24.01 
รวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  58.31 

 
เลขานุการคณะท างานฯ - เรียนท่านประธานและคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ทุก
ท่าน  ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
ที่ประชุมมีท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการเพ่ิมเติมรายละเอียดหรือไม่ครับ 

 

ที่ประชุม - ไม่มี และรับทราบเห็นชอบตามรายละเอียดที่ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ 
ได้น าเสนอต่อที่ประชุม 

 

ประธานคณะท างานฯ  -  ส าหรับในวาระนี้  ที่ประชุมมีท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัย
ในรายละเอียดที่เลขาฯ  ได้ชี้แจงหรือไม่   

 

ที่ประชุม - ไม่มี และรับทราบตามรายละเอียดที่ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ ได้ชี้แจง
ต่อที่ประชุม 

 

ประธานคณะท างานฯ - ส าหรับวาระนี้  ถ้าที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือเพ่ิมเติมในรายละเอียด ผม
ขอเข้าสู่วาระต่อไป   

 
วาระที่  2.2  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

  - ส าหรับวาระนี้  จะเป็นการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ว่าประเด็นไหนที่ยังมีข้อบกพร่องหรือมีจุดอ่อนที่ควรแก้ไขหรือควรพัฒนาให้
ดีขึ้น  ซึ่งในรายละเอียดขอมอบให้ฝ่ายเลขาฯ ชี้แจง 

 

เลขานุการคณะท างานฯ  - เรียนท่านประธานและคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ทุก
ท่าน  ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
ไปแล้วในวาระที่  2.1 ในวาระนี้จะเป็นการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ว่าประเด็นไหนที่ยังมีข้อบกพร่องหรือมีจุดอ่อนที่
ควรแก้ไขหรือควรพัฒนาให้ดีขึ้น  โดยขอให้ทุกท่านร่วมวิเคราะห์ไปพร้อมๆ 
กัน ตามเอกสารทีท่างผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้ท าการแจกให้นะครับ 
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ที่ประชุม - ที่ประชุมร่วมกันวิเคราะห์รายละเอียดผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

เลขานุการคณะท างานฯ - จากตัวแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ทั้ง 5 ตัวชี้วัด 
30 ประเด็น ที่ประชุมมีท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการที่จะสอบถามเพ่ิมเติม
รายละเอียดหรือไม่ครับ  

 

นายมนตรี  วงษ์ดนตรี - เรียนท่านประธานและคณะท างานทุกท่านครับ ผมเห็นว่า คะแนน IIT ทั้ง
5 ตัวชี้วัด เราได้คะแนนในภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คืออย่างน้อย
ต้องได้ ร้อยละ 85 โดยเฉพาะมี 4 ตัวชี้วัดที่คะแนนไม่ผ่าน ร้อยละ 85 คือ
ตัวชี้วัดที่ 1การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 4 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่ง
จะต้องท าความเข้าใจและอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของเรา มีมาตรการให้
บุคลากรได้ปฏิบัติ และในปีต่อไปการประเมิน IIT เราควรได้คะแนนมากกว่า
ปีนี้  ตามรายละเอียดที่ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ ได้น าเสนอต่อที่ประชุม 

 

เลขานุการคณะท างานฯ - ขอบคุณครับถ้าท่ีได้เสนอความคิดเห็น ประชุมมีข้อสงสัยหรือต้องการที่จะ
เพ่ิมเติมรายละเอียดส าหรับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) อีก
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอชี้แจง รายละเอียดในประเด็นต่อไป คือประเด็นที่ 
2 การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   โดยขอให้ทุกท่านร่วม
วิเคราะห์ไปพร้อมๆ กัน ตามเอกสารที่ทางผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้ท าการแจก
ให้นะครับ 

 

ที่ประชุม - ที่ประชุมร่วมกันวิเคราะห์รายละเอียดผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ในประเด็นที่ 2 การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ซึ่งยังมี
ข้อบกพร่องและมีจุดอ่อนที่ควรแก้ไขหรือควรพัฒนาให้ดีขึ้น โดยมี
รายละเอียดในแต่ละประเด็นของแต่ละด้าน  ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด  
15  ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารที่ได้รับ 

 

เลขานุการคณะท างานฯ - จากตัวแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทั้ง 3 
ตัวชี้วัด 15 ประเด็น ที่ประชุมมีท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการที่จะเพ่ิมเติม
รายละเอียดหรือไม่ครับ  

 

นายมนตรี  วงษ์ดนตรี - เรียนท่านประธานและคณะท างานทุกท่านครับ ผมเห็นว่า คะแนน EIT ทั้ง
3 ตัวชี้วัด เราได้คะแนนในภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เราได้คะแนน
เพียงร้อยละ 82.56 คืออย่างน้อยต้องได้ ร้อยละ 85 โดยเฉพาะมี 2 ตัวชี้วัด
ที่คะแนนไม่ผ่าน คือตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เราได้คะแนนร้อย
ละ 76.45  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน เราได้คะแนนร้อยละ 84.82  
ซึ่งเราต้องพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงาน การติดต่อ การตอบข้อ
ซักถามของประชาชนหรือผู้มีติดต่อราชการจะต้องมีหลายช่องทางและ 
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                                         ชัดเจน ถูกต้องมากยิ่งขึ้น และจะต้องปรับปรุงการท างาน ให้มีคุณภาพ 

ให้บริการที่ดี ทั้งขั้นตอนการบริการ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน   
 

เลขานุการคณะท างานฯ - ขอบคุณครับถ้าที่ได้เสนอความคิดเห็น ที่ประชุมมีข้อสงสัยหรือต้องการที่
จะเพ่ิมเติมรายละเอียดส าหรับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
อีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่รายละเอียดในประเด็นต่อไป คือประเด็นที่ 3 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)    โดยขอให้ทุกท่านร่วมวิเคราะห์ไป
พร้อมๆ กัน ตามเอกสารที่ทางผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้ท าการแจกให้นะครับ 

 

ที่ประชุม - ที่ประชุมร่วมกันวิเคราะห์รายละเอียดผลการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ในประเด็นที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  ซึ่งยังมี ข้อบกพร่อง
และมีจุดอ่อนที่ควรแก้ไขหรือควรพัฒนาให้ดีขึ้น โดยมีรายละเอียดในแต่
ละประเด็นของแต่ละด้าน  ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด   43  ประเด็น 
รายละเอียดตามเอกสารทีไ่ดรั้บ 

เลขานุการคณะท างานฯ             - จากตัวแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  ทั้ง 2 ตัวชี้วัด 43 ประเด็น        
                                        ทีป่ระชุมมีท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการที่จะเพ่ิมเติมรายละเอียดหรือไม่ครับ                          
 

ที่ประชุม - ไม่มี และรับทราบเห็นชอบในรายละเอียดที่ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ 
ได้น าเสนอต่อที่ประชุม 

 

เลขานุการคณะท างานฯ - เรียนท่านประธานและคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ทุก
ท่าน  ตามท่ีฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอผลวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563   ที่ประชุมมีท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการเพิ่มเติมรายละเอียดหรือไม่
ครับ 

 

นายมนตรี  วงษ์ดนตรี - เรียนท่านประธานและคณะท างานทุกท่านครับ ผมเห็นว่า คะแนน OIT 
ทั้ง 43 ตัวชี้วัด เราได้คะแนนน้อยมาก  เราได้คะแนนเพียงร้อยละ 24.01 
คืออย่างน้อยต้องได้ ร้อยละ 85 โดยเฉพาะมี 28 ข้อที่คะแนนได้ 0 คะแนน    
ซึ่งเราต้องปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและผู้รับผิดชอบงานต้องน าข้อมูลต่างๆ ที่
การประเมินปีงบประมาณ 2563 ไม่ได้คะแนน โดยจะต้องประสานข้อมูลกับ
เจ้าของเรื่องและน าข้อมูลต่าง ๆไปลงในเว็บไซต์ให้ครบ ซึ่งจะต้องปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้นมากกว่าปีงบประมาณ 2563   

เลขานุการคณะท างานฯ - ขอบคุณครับถ้าที่ได้เสนอความคิดเห็น ที่ประชุมมีข้อสงสัยหรือต้องการที่
จะเพ่ิมเติมรายละเอียดส าหรับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(OIT)  อีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัง
หินลาดได้ น าเสนอวาระต่อไปครับ 

 

ประธานคณะท างานฯ  -  ส าหรับในวาระนี้  ที่ประชุมมีท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัย
ในรายละเอียดที่ฝ่ายเลขานุการฯ  เสนอมาหรือไม่   
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ที่ประชุม - ไม่มี และรับทราบตามรายละเอียดที่ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ ได้

น าเสนอต่อที่ประชุม 
 

ประธานคณะท างานฯ วาระท่ี  2.3  การสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 

ประธานคณะท างานฯ - ส าหรับวาระนี้  จะเป็นสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ว่าประเด็นไหนที่ยังมีข้อบกพร่องหรือมีจุดอ่อนที่ควรแก้ไขหรือควร
พัฒนาให้ดีขึ้น  ซึ่งในรายละเอียดขอมอบให้ฝ่ายเลขาเป็นผู้ด าเนินการ 

 

เลขานุการคณะท างานฯ - เรียนท่านประธานและคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ทุก
ท่าน  ตามท่ีฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอผลวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอสรุปผลวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563   ดังมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

 

เลขานุการคณะท างานฯ  - จากที่ได้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้
ดังต่อไปนี้ 

1. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ่งประกอบด้วย 
5 ตัวชี้วัด 30 ประเด็น สามารถสรุปและชี้ให้เห็นได้ว่ายังมีประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องที่จะต้องด าเนินการแก้ไขและพัฒนา ทั้งหมด  20  ประเด็นที่
ผลการประเมินไม่ผ่านร้อยละ 85 ที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ดังนี้ 

   - ตัวชี้วัดที่ ๑ ด้านการปฏิบัติหน้าที่  ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง   
ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขและพัฒนาให้เป็นหน่วยงานแห่งคุณธรรมและ
ความโปร่งใส  ประกอบด้วย 

I1. การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ  จะต้องปฏิบัติงานและ
ให้บริการแก่ประชาชนและผู้มาติดต่อ  ด้วยความโปร่งใสเป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด  และ โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

I2. ในการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อโดยทั่วไป กับผู้มา
ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว  จะต้องปฏิบัติงานและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
โดยทั่วไป และผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว  อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ 

I3. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลส าเร็จ 
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ของงาน  และให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว  รวมไปถึงพร้อม
รับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

- ตัวชี้วัดที่ ๒ ด้านการใช้งบประมาณ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง   
ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขและพัฒนาให้เป็นหน่วยงานแห่งคุณธรรมและ
ความโปร่งใส  ประกอบด้วย 

I7 การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

I8 การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ค านึงถึงประเด็น คุ้มค่า
และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้  มากน้อยเพียงใด 

I9 หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  

I11 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ    
ของหน่วยงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  หรือเอ้ือประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด 

 
I12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณ ในประเด็นเกี่ยวกับการสอบถาม การทักท้วง และ
การรอ้งเรียน  มากน้อยเพียงใด    

 ตัวชี้วัดที่ ๓ ด้านการใช้อ านาจ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขและพัฒนาให้เป็นหน่วยงานแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส  
ประกอบด้วย 

I13 การมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชามีความเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

I14 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามระดับคุณภาพของ
ผลงาน มากน้อยเพียงใด   

I15 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา มีความเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

 - ตัวชี้วัดที่ ๔ ด้านการใช้ทรัพย์สินราชการ ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องที่จะต้องด าเนินการแก้ไขและพัฒนาให้เป็นหน่วยงานแห่ง
คุณธรรมและความโปร่งใส  ประกอบด้วย 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
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I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

 

- ตัวชี้วัดที่ ๕ ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริต ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องที่จะต้องด าเนินการแก้ไขและพัฒนาให้เป็นหน่วยงานแห่ง
คุณธรรมและความโปร่งใส  ประกอบด้วย 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ให้ความส าคัญกับการต่อต้าน
การทุจริต มากน้อยเพียงใด 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน ได้รับการแก้ไขมากน้อยเพียงใด 

I28 หน่วยงาน มีการด าเนินการเกี่ยวกับ การเฝ้าระวังการทุจริต  
การตรวจสอบการทุจริต  การลงโทษทางวินัย  ต่อการทุจริตในหน่วยงาน 
มากน้อยเพียงใด 

I29 หน่วยงานมีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ       
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด   

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

30.1 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 

30.2 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
30.3 มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 

30.4 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

2. การรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 15 ประเด็น สามารถสรุปและชี้ให้เห็นได้ว่า  ยังมี
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่จะต้องด าเนินการแก้ไขและพัฒนาทั้งหมด  7  
ประเด็นที่ผลการประเมินไม่ผ่านร้อยละ 85 ที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ดังนี้ 

 - ตัวชี้วัดที่ ๖ ด้านคุณภาพการด าเนินงาน ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องที่จะต้องด าเนินการแก้ไขและพัฒนาให้เป็นหน่วยงานแห่ง
คุณธรรมและความโปร่งใส ประกอบด้วย 

E1 การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ ตรงตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

  1. โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด  

2. โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องที่จะต้องด าเนินการแก้ไขและพัฒนาให้เป็นหน่วยงานแห่ง
คุณธรรมและความโปร่งใส ประกอบด้วย 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

1. เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
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2. มีช่องทางหลากหลาย 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

- ตัวชี้ วัดที่ ๘ ด้านการปรับปรุงการท างาน   ประเด็นที่ เป็น
ข้อบกพร่องที่จะต้องด าเนินการแก้ไขและพัฒนาให้เป็นหน่วยงานแห่ง
คุณธรรมและความโปร่งใส  ประกอบด้วย 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

3. การวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 43 ข้อ สามารถสรุปและชี้ให้เห็นได้ว่ายังมีประเด็น
ที่เป็นข้อบกพร่องที่จะต้องด าเนินการแก้ไขและพัฒนาทั้งหมด 27  ข้อ  
ดังนี้  

ตัวชี้วัดที่ ๙ ด้านการเปิดเผยข้อมูล  ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขและพัฒนาให้เป็นหน่วยงานแห่งคุณธรรมและความ
โปร่งใส  ประกอบด้วย 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
O02 ข้อมูลผู้บริหาร (องค์ประกอบไม่ครบ) 
O08 Q&A (ช่องทางไม่สมบูรณ์) 
O09 Social Network (ไม่มีการเชื่อมโยง)  
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี (รายละเอียดไม่ถูกต้อง) 
O11 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน (ข้อมูลไม่

ถูกต้อง) 
O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (ควรแสดงข้อมูลรายงาน

ไม่ถูกต้อง) 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(ไม่มีข้อมูล) 
O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ (ข้อมูลไม่

ถูกต้อง) 
O17 การให้บริการผ่านระบบ E-Service (ไม่พบช่องทางที่สามารถ

ขอใช้บริการใดๆ (E-Service) ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ(ไม่พบข้อมูล) 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ข้อมูล

ไม่ครบถ้วน) 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี (ไม่

สามารถเข้าถึงข้อมูล) 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(ไม่พบนโยบายฯ) 
O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(ไม่มี

ข้อมูลที่ตอบค าถาม) 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ไม่พบ

หลักเกณฑ์ที่ตรงกับตามประเด็นการตรวจก าหนด) 
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

(ไม่พบข้อมูล) 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี (ไม่พลข้อมูล) 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ค าตอบไม่ตรงประเด็น) 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร (ไม่พบข้อมูล) 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ไม่พบข้อมูล) 
O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง (น าเสนอข้อมูลไม่

สอดคล้องค าถาม) 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (น าเสนอข้อมูลไม่ชัดเจน) 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี (ไม่สามารถเข้าถึง

ข้อมูล) 
O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต

ประจ าปี รอบ 6 เดือน (ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล) 
O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี (ไม่

สามารถเข้าถึงข้อมูล) 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

(ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล) 
O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน (ไม่สามารถเข้าถงึข้อมูล) 
 

สรุปจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส    
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ในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562  ได้ดังต่อไปนี้  
1. ด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ซึ่ง

ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 30 ประเด็น  ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่จะต้อง
แก้ไขและพัฒนา ทั้งหมด  20  ประเด็น (คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) 

2. การรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 15 ประเด็น ประเด็นที่ต้องแก้ไขและพัฒนา 
ทั้งหมด  7  ประเด็น (คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) 

3. การวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด รวม 43 ข้อ ประเด็นที่ต้องแก้ไขทั้งหมด  27  ข้อ 
(คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) 

                                              - ที่ประชุมมีท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอที่จะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม - ไม่มี และรับทราบตามรายละเอียดที่ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ  ได้

น าเสนอต่อที่ประชุม 
 

ประธานคณะท างานฯ  -  ส าหรับในวาระนี้  ที่ประชุมมีท่านมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัยใน
รายละเอียดที่ฝ่ายเลขานุการฯ  เสนอมาหรือไม่     

  

ที่ประชุม - ไม่มี และรับทราบตามรายละเอียดที่ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ   ได้
น าเสนอต่อที่ประชุม 

   

ประธานคณะท างานฯ - ส าหรับวาระนี้  ถ้าที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือเพ่ิมเติมในรายละเอียด  
เสนอมา  ผมขอเข้าสู่วาระตอ่ไป      

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  ก าหนดมาตรการการด าเนินงานตามประเด็นข้อบกพร่องในการ  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

 ประธานคณะท างานฯ  -  ส าหรับในวาระนี้ จะเป็นการร่วมกันพิจารณาก าหนดมาตรการ ในการ
ด าเนินงานตามประเด็นข้อบกพร่องในการการประเมินคุณธรรมและ ความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเป็นแนวทางใน การ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
     ในเบื้องต้น  ผมขอเสนอให้น าประเด็นข้อบกพร่องจากผลการ ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  มาจัดท าเป็นมาตรการในการด าเนินงานตาม
ประเด็นข้อบกพร่องในการ การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ประธานคณะท างานฯ - ที่ประชุมหากท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ผมเสนอ
ขอให้น าเสนอต่อที่ประชุมได้เลยครับ          

 

ที่ประชุม - ที่ประชุมร่วมปรึกษาหารือและเห็นชอบให้จัดท ามาตรการเพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่อง ตามท่ีประธานคณะท างานฯ  ได้น าเสนอ 
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ประธานคณะท างานฯ  -  ส าหรับในวาระนี้  ที่ประชุมมีท่านมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัยใน

รายละเอียดที่ฝ่ายเลขานุการฯ  เสนอมาหรือไม่      
   

ที่ประชุม - ไม่มี และรับทราบตามรายละเอียดที่ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ    ได้
น าเสนอต่อที่ประชุม    

ประธานคณะท างานฯ  - ส าหรับวาระนี้  ถ้าที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือเพ่ิมเติมในรายละเอียด    
ที่ผมได้น าเสนอมานั้น ผมขอมติในการให้ความเห็นชอบมาตรการในการ 
ด าเนินงานตามประเด็นข้อบกพร่องในการการประเมินคุณธรรมและความ  
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2564 ต่อไป  

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้จัดท ามาตรการ  

ประธานคณะท างานฯ  - ที่ประชุมมีท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัย  ในรายละเอียด
ต่างๆ หรือไม่   

ที่ประชุม -ไม่มี และรับทราบตามรายละเอียดในการประชุมเป็นเอกฉันท์  
    

ประธานคณะท างานฯ - ถ้าที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือเพ่ิมเติมในรายละเอียด  ผมขอเข้าสู่วาระ
ต่อไป      

ระเบียบวาระท่ี 4                  เรื่องอ่ืนๆ    
ประธานคณะท างานฯ  -  วาระอ่ืนๆ ที่ประชุมมีเรื่องน าเสนอหรือไม่ 
ที่ประชุม - ไม่มี     

ประธานคณะท างานฯ - ถ้าที่ประชุมไม่มีเรื่องน าเสนอหรือเพ่ิมเติมในรายละเอียดอ่ืนๆ  ผมขอปิด
ประชุม  และขอขอบคุณคณะท างานทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้
อย่างพร้อมเพียงและด าเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ขอบคุณ
ครับ      

 เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
    

  
 
            กลา้  มานาดี ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (นายกล้า  มานาดี ) 
    หัวหน้าส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

       เลขานุการคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
     
 
 

 
             เชวงศักดิ์  เบ้าสิน       ผู้รับรองรายงานทึกการประชุม 
           (นายเชวงศักดิ์  เบ้าสิน) 
           นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลวังหินลาด 

          ประธานคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 



ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ  2564 
จากการประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังหินลาด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลวังหินลาด ดงันี้ 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

 

 การติดตามผล 

-เสริมสร้างจิตส านึกการ
ให้บริการผู้มาติดต่อราชการ 
ตามข้ันตอน ตาม เวลาที่
ก าหนด ด้วยความเอาใจใส่ 
เท่าเทียมกัน 

เสริมสร้างจิตส านึก
โดยจัดอบรม
โครงการคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
ส านักปลัด 

 
 

ม.ค.64-มี.ค. 64 

รายการการ
ปฏิบัติในที่
ประชุม
ประจ าเดือนทกุ
เดือน 

-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณรายจ่าย การใช้
ทรัพย์สินของราชการ การ
จัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน 
-สร้างจิตส านึกการป้องกัน
การทุจริต ให้หลากหลาย
ช่องทาง 

-แนะน าการเข้าถึง
ข้อมูลงบประมาณ 
- จัดอบรมการ
ป้องกันการทุจริต 

 
 
ส านักปลัด 
 
กองคลัง 

 
 
 

ม.ค.64-มี.ค. 64 

ติดตามสอบถาม
ในการประชุม
หรือท า
แบบทดสอบ 

-ให้มแีละประชาสัมพันธ์
ช่องทางเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานกับผู้
ประชาชน อย่างหลากหลาย
ช่องทาง  
-ก าชับก าชับเจ้าหน้าทีใ่น
การให้บริการประชาชนตาม
มาตรการลดขั้นตอนการ
บริการ ตามคู่มือการบริการ 

-ปรับปรุงช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ให้
เป็นปัจจุบัน เช่น 
อัพเดทข้อมูลบน
เว็บไซต์ 
-จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
แจกจ่ายให้
บุคลากร 

 
 
 
 
ส านักปลัด 

 
 
 
 

ม.ค.64-มี.ค. 64 

ติดตามจาก
รายงานผลการ
ประเมินความพึง
พอใจ ในการ
บริการ 

-ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้
สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
-กระตุ้นการปฏิบัติหน้าที่ให้
ถูกต้อง รวดเร็วอย่าง
เคร่งครัด 

-จัดอบรมความรู้
ด้านไอที ให้แก่
บุคลากร 
-ก าหนดเป็น
ข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน 

 
-กองการศึกษาฯ 
 
-ส านักปลัด 

 
 
 

ม.ค.64-มี.ค. 64 

ติดตามจากผล
การประเมินจาก
หน่วยตรวจสอบ 
เช่น กรมส่งเสริม
ฯ/จังหวัด 

 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 


