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เทศบาลเมอืงทับกวาง 
คะแนนภาพรวม : 97.76 คะแนน  

ระดับผลการประเมิน : AA 

 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประเมิน 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment)หรือการประเมิน ITA นั้น ในปัจจุบันถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการพัฒนาภาครัฐ
ในด้านคุณธรรม ความโปร่งใสอันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตในภาครัฐได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานได้รับทราบสถานะของตนเองในด้านคุณธรรมความโปร่งใสตลอดจนใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเองนอกจากนี้ยังช่วยให้หน่วยงานในระดับกระทรวง ระดับจังหวัด หรือ
หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติราชการ สามารถนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงาน
ภาครัฐภายใต้การกำกับดูแลได้โดยที่ผ่านมาการประเมิน ITAก็ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงให้
เห็นได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
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  ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ       
(พ.ศ. 2561 – 2580) ได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ            
โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์       
(85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  

1) แบบสำรวจความคิดเห ็นผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เป็นแบบวัดที ่ให้ผู ้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู ้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์       
เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน        
ที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้  
อำนาจตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

2) แบบสำรวจความคิดเห็นผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู ้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู ้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์      
เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก
ที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การสื่อสาร
และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน  

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่
ของการเปิดเผยข้อมูล และระบคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์
ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อ สาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกัน
การทุจริต 
2. กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำจำนวนร้อยละ 10 ของจำนวน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในแต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในจำนวน
น้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน
จำนวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง ในส่วนของ
เทศบาลเมืองทับกวาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีผู ้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน   
จำนวน 330 คน 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในนอก การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำจำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกแต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก
จำนวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท้ังหมด มีผู้ตอบแบบสำรวจความคิด เห็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวน 160 คน  
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3. ตัวช้ีวัดการประเมิน  
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้  
1) การป้องกันการทุจริต 
2) การใช้อำนาจ  
3) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
4) การปฏิบัติหน้าที่  
5) การใช้งบประมาณ  
6) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
7) คุณภาพการดำเนินงาน 
8) การเปิดเผยข้อมูล  
9) การปรับปรุงการทำงาน  
10) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

4. เกณฑ์การประเมิน  
สำนักงาน ป.ป.ช. ได ้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงาน                 

ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ออกเป็น 7 ระดับ และให้ค่าน้ำหนักตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การประเมิน  
95.00 – 100    ระดับ  AA  
85.00 – 94.99   ระดับ  A  
75.00 – 84.99   ระดับ  B  
65.00 – 74.99   ระดับ  C  
55.00 – 64.99   ระดับ  D  
50.00 – 54.99   ระดับ  E  
0 – 49.99    ระดับ  F 
ทั้งนี้ ต้องได้คะแนน 85 คะแนน (ระดับ A) ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่าน 
ค่าน้ำหนักตามแต่ละเครื่องมือ  
IIT  =   30 %  
EIT  =   30 %  
OIT  =   40 % 
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5. กรอบระยะเวลาการประเมิน  
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการประเมิน  พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ขั้นตอน ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ช่วงเตรียมความพร้อมประเมิน           
การเผยแพร่ปฏิทินการประเมิน           
การเผยแพร่คู่มือรายละเอียดการประเมิน           
ช่วงดำเนินการประเมิน           
การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ           
การนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก           
การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด IIT           
การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด EIT           
การตอบแบบวัด OIT           
การตรวจสอบและให้คะแนนแบบวัด OIT           
การชี้แจงเพิ่มเติมและยืนยันผลแบบวัด OIT           
การประมวลผลการประเมิน           
การจัดทำรายงานผลการประเมิน           
ช่วงเผยแพร่ผลการประเมิน           
การกลั่นกรองและนำเสนอผลการประเมิน           
การประกาศและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน           

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  ภาครัฐประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองทับกวาง 

ตารางคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565 ของเทศบาลเมืองทับกวาง 

ตัวช้ีวัด คะแนน 
1. การป้องกันทุจริต 100.00 
2. การใช้อำนาจ 99.80 
3. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.64 
4. การปฏิบัติหน้าที่ 99.61 
5. การใช้งบประมาณ 99.61 
6. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 98.39 
7. คุณภาพการดำเนินงาน 97.09 
8. การเปิดเผยข้อมูล 96.00 
9. การปรับปรุงการทำงาน 95.24 
10. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.03 

คะแนนเฉลี่ยรวม 97.76 
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จากตาราง พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปี  งบประมาณ 
พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองทับกวาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ AA (ITA = 97.76 คะแนน) เมื่อพิจารณาเป็น
รายตัวชี้วัดพบว่าตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตซึ่งมาจาก OIT (100.00 คะแนน) 
รองลงมา คือ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ  ซึ่งมาจาก IIT (99.80 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบ
การทำงาน ซึ่งมาจาก EIT (95.03 คะแนน) ตามลำดับ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1.การปฏิบัติหน้าที่                    99.61 การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ IIT ที่ดี

เยี ่ยมควรรักษามาตรฐานไว้ ทั ้งนี ้ ควรพัฒนาและ
ปรับปรุงการดำเนินการตามตัวตัวชี ้ว ัดที ่ ๔ การใช้
ทรัพย์สินของราชการ ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ หน่วยงาน
ควรระบุขั ้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่าง
ขัดเจนในคู ่มือมาตรฐานการปฏิบัต ิงาน พร้อมทั้ง 
ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากร
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้ผู้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่าง
ถูกต้อง  หน่วยงานควรระบุขั ้นตอนและแนวทางใน
การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงาน
ด้านต่าง ๆ ไว ้อย่างชัดเจนในคู ่ม ือมาตรฐานการ
ให้บร ิการ พร ้อมทั ้ง ประชาส ัมพันธ ์ค ู ่ม ือให ้กับ
บุคคลภายนอกในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินอย่าง
ถูกต้องและควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ
เพื่อป้องกันมีให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์
ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง  

2.การใช้งบประมาณ                  99.61 
3.การใช้อำนาจ                        99.80 
4.การใช้ทรัพย์ของทางราชการ      98.39 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต          99.64 
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ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
1.คุณภาพการดำเนินงาน             97.09 ได้มีการดำเนินการตามตัวชี ้ว ัดที ่ 6 คุณภาพการ

ดำเนินงาน ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควร
พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธ ิภาพการส ื ่อสาร มีข ้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการ
ประเมินต่ำ หน่วยงานจะต้องมีการเผยแพร ่และ
ประชาส ัมพ ันธ ์ข ้อม ูลข ่าวสาร ผ ่านช ่องทางที่
หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน
และ หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการ
ติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสาร
สองทาง รวมทั้ง ควรจัดทำช่องทางที่สามารถเชื่อมโยง
ไปย ังเคร ือข ่ายส ังคมออนไลน ์  เช ่น Facebook       
เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุด
ที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย  
 
 
   

2.ประสิทธิภาพการสื่อสาร           95.03 
3.การปรับปรุงระบบการทำงาน     95.24 
 

 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
1.การเปิดเผยข้อมูล             96.00 ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัด

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) มี
ข ้อเสนอแนะต ่อการประเม ินท ี ่ ไม ่ ได ้ร ับคะแนน          
ในประเด ็นด ังนี้  ต ัวช ี ้ว ัดที ่  9 การเป ิดเผยข้อมูล 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต้องแสดงการดำเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 
-การป้องกันการทุจริต ควรรักษามาตรฐานไว้และ
พัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 
  

2.การป้องกันการทุจริต         100.00 
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ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
- ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล การส่งเสริมความโปร่งใส  ให้มีการเผยแพร่

ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุง 

1) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จากผลการประเมินในแต่ละเครื่องมือไม่ว่าจะเป็น IIT EIT และ OIT ซึ่ง IIT 
ได้รับคะแนนต่ำที่สุดจากทุกเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แม้ว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยเฉพาะตัวชี้วัด 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งได้คะแนนต่ำที่สุดซึ่งชี้ให้เห็นว่า บุคคลภายนอกของเทศบาลเมืองทับกวาง มีความ
คิดเห็น เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสาร ในระดับหนึ่งซึ่งที่จริงแล้วเทศบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมาก     
โดยได้มีการดำเนินการในหลาย ๆ ส่วน เช่น มีการชี ้แจงและตอบคำถาม เมื ่อมีข้อกังวลสงสัยเกี ่ยวกับการ
ดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

2) การปรับปรุงการทำงาน เป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่ได้ คะแนนต่ำรองจากตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร    
ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  

ดังนั้น สำนักปลัด/กอง ของเทศบาลเมืองทับกวาง ควรสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายนอก เกี่ยวกับการ
สื่อสารของเทศบาล จะต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวย
ความสะดวกในการเข้าใช้งาน และเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสอง
ทาง รวมทั้ง ควรจัดทำช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ 
Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย 
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 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลเมืองทับกวาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

  จากการว ิ เคราะห ์ผลการประเม ิ นค ุณธรรมและความโปร ่ ง ใส ในการดำเน ิ น งาน                          
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ นำมาสู่ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานของ เทศบาลเมืองทับกวาง ดังนี้ 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1.มาตรการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอน 
ระยะเวลาการ
ให้บริการ 
 

- เผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับ
ขั้นตอน ระยะเวลาการ
ให้บริการ 
 
 
 

ทุกกอง ต.ค.65 - ม.ีค.66 เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ
ของแต่ละกอง 
ดำเนินการแล้ว 
รายงานผู้บริหารเพื่อ
เผยแพร่บนเว็บไซต ์

 
2.มาตราการการ
เปิดเผยข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณ 
แผนการจดัซื้อจัดจา้ง
หรือการจดัหาพัสด ุ

- เผยแพร่ข้อมลูการใช้จ่าย
งบประมาณ แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ ผ่าน 
Website, และตดิบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ 

กองคลัง ต.ค.65 - ก.ย.66 • รายงานความ 
ก้าวหน้ารอบ 6 เดือน  
• รายงานสรุปผล ณ 
สิ้นปี งบประมาณ 

3.มาตรการป้องกันการ
ใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

1. จัดทำคูม่ือการใช้
ทรัพย์สิน ของทางราชการ  
2. เผยแพร่ผา่นคู่มือการ
ใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ  

สำนักปลดั ต.ค.65 - ม.ีค.66 • รายงานความ 
ก้าวหน้ารอบ 6 เดือน  
 

4.มาตรการการป้องกัน
และมรีะบบการติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรม
การทุจริต 

- จัดทำคู่มือการประเมิน
ความเสีย่งป้องกันและมี
ระบบการติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมการ
ทุจริต 

งานนิติการ ต.ค.65 - มี.ค.66 • รายงานความ 
ก้าวหน้ารอบ 6 เดือน  
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

5.มาตรการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบตัิ 
งาน/การให้บริการ 

จัดทำแบบสำรวจความพึง
พอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของเทศบาล
เพื่อปรังปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

ต.ค.65 - มี.ค.66 • รายงานความ 
ก้าวหน้ารอบ 6 เดือน  
 

6.มาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

- เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบทำ
รายงานการดำเนินการ
ตามระยะเวลาที่กำหนด 
- เผยแพรผ่่าน 
Website,Facebook 

งานนิติการ ต.ค.65 - เม.ย 66 • รายงานการตดิตามผล
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
 

7.ข่าวประชาสัมพันธ์ -เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่างๆ 
-เผยแพร่ข้อมลูบนเว็บไซต ์

ทุกกอง ต.ค.65 - ม.ีค.66 เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ
ของแต่ละกอง 
ดำเนินการแล้ว รายงาน
ผู้บริหารเพื่อเผยแพร่บน
เว็บไซต ์

8.มาตรการเปิดโอกาส
ให้ภาค ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน การ
ปรับปรุงพัฒนาการ 
ดำเนินงาน/การ
ให้บริการ 

ให้ภาคประชาชนมสี่วน
ร่วมใน การวางแผน การ
พัฒนา และ การตดิตาม 
ในการดำเนินงาน ตาม
ภารกิจต่าง ๆ 

กองสวัสดิการ
สังคม และกอง

ยุทธศาสตร ์

พ.ย.65 – ม.ค 66 • รายงานผลการมสี่วน
ร่วมภาคประชาชน 
 

9.มีการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความ
โปร่งใส 

เผยแพร่ข้อมลูและสร้าง
การรับรู้ การดำเนินงาน/
การให้บริการ ในภารกิจ
ต่าง ๆ หลากหลาย 
ช่องทาง 

กองยุทธศาสตร ์ ต.ค.65 - ธ.ค.65 • รายงานความ 
ก้าวหน้ารอบ 6 เดือน  
 

 


