
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

 
 1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ พบว่ามีคะแนน 82.35 คะแนน ระดับ B ดังนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี วัด ได้ดังนี  
 

ตัวชี วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่                     98.06 คะแนน ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินราชการ  มีค่าต่้าสุด 

เท่ากับ 94.48 ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไป
เป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอก
หน่วยงาน ซ่ึงหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและ
สะดวก นอกจากน้ี หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและ
น าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

2. การใช้งบประมาณ                   96.05 คะแนน 
3. การใช้อ้านาจ                         96.92 คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ       94.48 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต         99.30 คะแนน 
 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด้าเนินงาน             87.68 คะแนน ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี วัดด้าน การปรับปรุงการท้างาน  มีค่าต้่าสุด 

เท่ากับ 83.65 ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการท างาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ัง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการด้วย ท้ังน้ี นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร           88.77 คะแนน 
8. การปรับปรุงระบบการท้างาน     83.65 คะแนน 
 

แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล                   86.28 คะแนน ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี วัดด้าน การเปิดเผยข้อมูล มีค่าต่้าสุด 

เท่ากับ 50.00 ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ี
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ  
(1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

10. การป้องกันการทุจริต            50.00 คะแนน 
 

 



ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2563  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้
ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก้าหนดมาตรการการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
ดังนี  

1. ด้าน IIT ผลคะแนนของตัวชี วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินราชการ  มีค่าต่้าสุด เท่ากับ 94.48 ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของ
ตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่
ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1. 
 - มาตรการในการการใช้
รถส่วนกลางขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
ก้าหนดขั นตอน และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง 
- มาตรการการลงโทษที่
ชัดเจน รวดเร็ว หากพบ
การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เพื่ อประโยชน์ส่ วนตน/
พวกพ้อง   

1. จัดท้าระเบียบองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค ์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถ
ส่วนกลางขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ ้ารงค์  
2.  ส่ ง เ ส ริ ม ให้ บุ คล ากรทุ ก
ส้านัก/กอง/ฝ่าย มีส่วนร่วม 
3. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน
รับทราบ 
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธผ์่าน
เว็บไซต ์
5. ติดบอร์ดประชาสมัพันธ์ 
หน้าส้านักงาน 
6. มีการ เปิดช่องทางแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้เสีย 

1.ส้านักปลัด 
2.กองคลัง 

๔ ก.พ. 6๔ รายงานผล ด้า เนินการใน
ประชุมองค์กร ประจ้าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี  
1. จัดท้าระเบียบองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค ์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถ
ส่วนกลางขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ ้ารงค์  
2. ส่งเสริมให้บคุลากรทุก
ส้านัก/กอง/ฝ่าย มสี่วนร่วม 
3. แจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในรับทราบ 
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธผ์่าน
เว็บไซต ์
5. ติดบอร์ดประชาสมัพันธ์ 
หน้าส้านักงาน 
6. มีการเปิดช่องทางแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากบุคลากรภายใน ผูม้ีส่วน
ได้เสีย  

 



2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี วัดด้าน การปรับปรุงการท้างาน  มีค่าต่้าสุด เท่ากับ 83.65 ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติ งานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงาน
จะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 

 ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1.  
- มีมาตรการการรับฟัง
ความคิดเห็นจาก
ประชาชนและการจัดท้า
แบบประเมินความพึง
พอใจ ที่สะดวกต่อ
ประชาชนผู้มาติดต่อ 
- มีมาตรการการปรับลด
และเพิ่มระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการเพื่อบริการ
ประชาชน 
- มีมาตรการการประกาศ 
เจตนารมณ์การป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน 
 

1. องค์การบริหารส่วนต้าบลได้
จัดให้มีการประเมินความพึง
พอใจจากการรับบริการจาก
หน่วยงานและได้ท้าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการ
ท้างาน 
2. มีการปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. มีการปรับปรุงระบบและ
กระบวนการในจดุที่พบ
ข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่อง 
4.มีการปรับลดและเพิ่ม
ระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ
เพื่อบริการประชาชน 
5.มีการด้าเนินการที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

1.ส้านักงานปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษาฯ 
5.กองสวัสดิการ
สังคม 
 

7 ม.ค. ๖๔ รายงานผล ด้า เนินการใน
ประชุมองค์กร ประจ้าเดือน 
มกราคม 2564 ดังนี  
1. องค์การบริหารส่วนต้าบล
ได้จัดใหม้ีการประเมินความพึง
พอใจจากการรับบริการจาก
หน่วยงานและได้ท้าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุง
การท้างาน 
2. มีการปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. มีการปรับปรุงระบบและ
กระบวนการในจดุที่พบ
ข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่อง 
4.มีการปรับลดและเพิ่ม
ระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ
เพื่อบริการประชาชน 
5.มีการด้าเนินการที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
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3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี วัดด้าน การเปิดเผยข้อมูล มีค่าต่้าสุด เท่ากับ 50.00 ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ  

(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
การป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

(2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การ
จัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

1.  
- มีมาตรการส่งเสรมิความ
โปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน 
- มีมาตรการการประกาศ 
เจตนารมณ์การป้องกัน
และต่ อต้ านการทุ จ ริ ต
คอรัปช่ัน 

1. มีการก้าหนดมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน 
2.  ส่ ง เ ส ริ ม ให้ บุ คล ากรทุ ก
ส้านัก/กอง/ฝ่าย มีส่วนร่วม 
3. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน
รับทราบ 
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ 
5. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  
หน้าส้านักงาน 

1.ส้านักงานปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษาฯ 
5.กองสวัสดิการ
สังคม 
 

3 ธ.ค. ๖๓ รายงานผล ด้า เนินการใน
ประชุมองค์กร ประจ้าเดือน 
ธันวาคม 2563 ดังนี  
1. มีการก้าหนดมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน 
2. ส่งเสริม ให้บุคลากรทุก
ส้านัก/กอง/ฝ่าย มีส่วนร่วม 
3 .  แจ้ ง เ วี ย น ให้ บุ ค ล ากร
ภายในรับทราบ 
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ 
5. ติดบอร์ดประชาสมัพันธ์ 
หน้าส้านักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

2.  
- มีมาตรการการรับข้อมูล 
และการตอบแบบสอบถาม
ที่รวดเร็ว และทัน
เหตุการณ ์

1. ด้าเนินการสร้างช่องทางที่
สามารถสื่อสารให้ค้าตอบกับผู้
สอบถามผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานได้ทันที (2 way 
communication) 

1. ส้านักงานปลัด 
 

๖ พ.ย. ๖๓ รายงานผล ด้า เนินการใน
ประชุมองค์กร ประจ้าเดือน 
พฤศจิกายน 2563 ดังนี  
1. สรา้งช่องทางทีส่ามารถ
สื่อสารให้ค้าตอบกับผู้
สอบถามผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานได้ทันที (2 way 
communication) 
 

 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

3.  
- มีมาตรการการขอรับ
บริการผ่านค้าร้องออนไลน ์
 

1. มีการสร้างช่องทางการขอรับ
บริการผ่านเว็บไซต์หลักของ 
อบต. 
 

1. ส้านักงานปลัด 
 

๖ พ.ย. ๖๓ รายงานผล ด้า เนินการใน
ประชุมองค์กร ประจ้าเดือน 
พฤศจิกายน 2563 ดังนี  
1.สร้างช่องทางการขอรับ
บริการผ่านเว็บไซต์หลักของ 
อบต. 
๒. มีมาตรการการขอรับ
บริการผ่านค้าร้องออนไลน ์

 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

4.  
- มีมาตรการการก้าหนด
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. มีการก้าหนดหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โดยมีเง่ือนไขตามที่
ก้าหนด 
2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ 
3. ประชามสัมพันธ์บนเว็บไซต์
หลัก  
 

1. ส้านักงานปลัด 
 

5 ต.ค. ๖๓ รายงานผล ด้า เนินการใน
ประชุมองค์กร ประจ้าเดือน 
ตุลาคม 2563 ดังนี   
1. มีการก้าหนดหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยมีเง่ือนไข
ตามที่ก้าหนด 
2.เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ผ่าน
เว็บไซต ์
3. ประชามสัมพันธ์บน
เว็บไซตห์ลัก  

 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

5.  
- มีมาตรการแต่งตั ง
ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้อง
ทุกข์กรณีทุจรติโดยเฉพาะ 
- มีมาตรการการ
ด้าเนินการเรื่องร้องทุกข์
กรณีทุจรติ 

1. มีการสร้างช่องทางส้าหรับ
แจ้งเรื่องร้องเรียน โดยเฉพาะ
บนเว็บไซตห์ลัก 
2. แต่งตั งผูร้ับผดิชอบ มีหน้าท่ี
รับแจ้ง และดา้เนินการส่งเรื่อง
ต่อหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ
โดยตรง 

1. ส้านักงานปลัด 
 

5 ต.ค. ๖๓ รายงานผล ด้า เนินการใน
ประชุมองค์กร ประจ้าเดือน 
ตุลาคม 2563 ดังนี  
1. มีการสร้างช่องทางส้าหรับ
แจ้งเรื่องร้องเรียน โดยเฉพาะ
บนเว็บไซตห์ลัก 
2. แต่งตั งผูร้ับผดิชอบ มี
หน้าท่ีรับแจ้ง และด้าเนินการ
ส่งเรื่องต่อหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโดยตรง  

 
 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

6.  
- มีมาตรการส่งเสรมิความ
โปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน 
- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ น 
- มีมาตรการการก้าหนด
ขั นตอนหรือวิธีการปฏิบตัิ 
การก้าหนดแนวทางการ
ก้ากับติดตามให้น้าไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล 

1. มีการวเิคราะห์ผลการ
ประเมินฯ ซึ่งมีข้อมลู
รายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ น 
2. มีการก้าหนดแนวทางน้าผล
การวิเคราะหไ์ปสู่การปฏิบตัิของ
หน่วยงาน  
3. มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ น 
4. การก้าหนดขั นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ การก้าหนดแนว
ทางการก้ากับติดตามให้น้าไปสู่
การปฏิบัติและการรายงานผล 

1. ส้านักงานปลัด 
 

8 ตุลาคม ๒๕๖๓ รายงานผล ด้า เนินการใน
ประชุมองค์กร ประจ้าเดือน 
ตุลาคม 2563 ดังนี  
 1. มีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินฯ ซึ่งมีข้อมลู
รายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ น 
2. มีการก้าหนดแนวทางน้า
ผลการวิเคราะหไ์ปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน  
3. มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ น 
4. การก้าหนดขั นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ การก้าหนดแนว
ทางการก้ากับติดตามให้
น้าไปสู่การปฏิบตัิและการ
รายงานผล 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

7.  
- มีมาตรการการ
ด้าเนินการตามมาตรการ
เพื่อส่งเสริมคณุธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
- มีมาตรการติดตามผล
การด้าเนินการตาม
มาตรการเพื่อส่งเสรมิ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

1. มีผลการด้าเนินการตาม
มาตรการเพื่อส่งเสรมิคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 
2.มีการติดตามผลการ
ด้าเนินการเพื่อส่งเสริมคณุธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงาน 
สรุปผลการด้าเนินงานและเสนอ
ต่อผู้บริหาร 

1. ส้านักงานปลัด 
 

8 ตุลาคม ๒๕๖๓ รายงานผล ด้า เนินการใน
ประชุมองค์กร ประจ้าเดือน 
ตุลาคม 2563 ดังนี  
1. มีผลการด้าเนินการตาม
มาตรการเพื่อส่งเสรมิคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 
2.มีการติดตามผลการ
ด้าเนินการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงาน สรุปผลการ
ด้าเนินงานและเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


