
แบบรายงานมาตรการหรือแนวทางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจําปี พ.ศ. 2565 

 

แบบ ตัวช้ีวัด 
มาตรการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมฯ การ

ดําเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ประเด็นท่ีต้องพัฒนา 

IIT 

การปฏิบัติหน้าท่ี หัวข้อการประเมินท่ีต้อง
แก้ไขคือบุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงานหรือให้บริการ 
แก่ผู้มาติดต่อท่ัว ๆ ไป 
กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็น
การส่วนตัวอย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อย
เพียงใด 

จัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับข้ันตอน 
ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

ทุกส่วนราชการ ภายใน  
22 เม.ย. 65 

- 

การใช้
งบประมาณ 

หัวข้อการประเมินท่ี
ต้องแก้ไขคือท่านรู้
เก่ียวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจําปีของหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

จัดให้มีการอบรมหรือ
ประชุมเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
แผนงานใช้จ่าย
งบประมาณให้แก่
พนักงานทราบทุกระดับ 

กองยุทธศาสตรฯ์ ภายใน  
22 เม.ย. 65 

- 

การใช้อํานาจ หัวข้อการประเมินท่ี
ต้องแก้ไขคือ
ผู้บังคับบัญชาของท่าน 
มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือ
การให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

จัดทํารายละเอียดของ
ตําแหน่งงาน (job 
description) และเกณฑ์
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
และเปิดเผย รวมท้ังการ
เปิดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนราชการ ภายใน  
22 เม.ย. 65 

- 

การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

หัวข้อการประเมินท่ีต้อง
แก้ไขคือข้ันตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของท่าน มีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด 

จัดทําคู่มือและระเบียบ
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ สร้างระบบการ
กํากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน 

ทุกส่วนราชการ ภายใน  
22 เม.ย. 65 

- 

 
 

/การปฏิบัติ... 



แบบ ตัวช้ีวัด 
มาตรการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมฯ การ

ดําเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ประเด็นท่ีต้องพัฒนา 

IIT 

การแก้ปัญหาการ
ทุจริต 

หัวข้อการประเมินท่ีต้อง
แก้ไขคือหากท่านพบ
เห็นแนวโน้มการทุจริตท่ี
จะเกิดข้ึนในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านมีความคิด
เห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 
1.สามารถร้องเรียนและ
ส่งหลักฐานได้อย่าง
สะดวก 
2.สามารถติดตามผล
การร้องเรียนได้ 
3.ม่ันใจว่าจะมีการ
ดําเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา 
4.ม่ันใจว่าจะปลอดภัย
และไม่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง 

จัดทํามาตรการการ
ป้องกันและมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการทุจริต
อย่างชัดเจนและเปิดเผย 
รวมท้ังการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
และการติดตาม
ตรวจสอบการทํางาน
ของหน่วยงานได้โดยง่าย
และสะดวก  
 

สํานักปลัด ภายใน  
22 เม.ย. 65 

- 

EIT 

คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

หัวข้อการประเมินท่ีต้อง
แก้ไขคือเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 
1.เป็นไปตามข้ันตอนท่ี
กําหนด 
2.เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
ระบบและข้ันตอนการ
ให้บริการงานด้านต่างๆ 
อย่างท่ัวถึง และส่งเสริม
ให้มีการฝึกอบรมพัฒนา
เพ่ิมพูนทักษะและความรู้
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
อย่างสมํ่าเสมอ  
 

ทุกส่วน
ราชการ 

ภายใน  
22 เม.ย. 65 

- 

ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

หัวข้อการประเมินท่ีต้อง
แก้ไขคือหน่วยงานท่ี
ท่านติดต่อ มีการชี้แจง
และตอบคําถาม เม่ือมี
ข้อกังวลสงสัยเก่ียวกับ
การดําเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
และเปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล และมีการ
ปฏิสัมพันธแ์ลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกันอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง  

กองยุทธศาสตรฯ์ ภายใน  
22 เม.ย. 65 

- 

 

/การปรับปรุง... 



แบบ ตัวช้ีวัด 
มาตรการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมฯ การดําเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ประเด็นท่ีต้องแก้ไข ประเด็นท่ีต้องพัฒนา 

EIT 

การปรับปรุง
ระบบการ
ทํางาน 

หัวข้อการประเมินท่ีต้อง
แก้ไขคือหน่วยงานท่ี
ท่านติดต่อ เปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน/
การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีข้ึน มาก
น้อยเพียงใด 

สร้างกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือ
ร่วมกันทบทวนปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ และ
ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น
หรือให้คําแนะนําในการ
พัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพ 

ทุกส่วนราชการ ภายใน  
22 เม.ย. 65 

- 

ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

หัวข้อการประเมินท่ี
ต้องแก้ไขคือหน่วยงาน
ท่ีท่านติดต่อ มีการ
ชี้แจงและตอบคําถาม 
เม่ือมีข้อกังวลสงสัย
เก่ียวกับการดําเนินงาน
ได้อย่างชัดเจน มาก
น้อยเพียงใด 

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
และเปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล และมีการ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกันอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง  

กองยุทธศาสตรฯ์ ภายใน  
22 เม.ย. 65 

- 

OIT 
 

การเปิดเผย
ข้อมูล 

- หัวข้อการประเมินท่ี
ต้องแก้ไขคือการ
เปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

- จัดทําข้อมูลสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
โดยมีข้อมูลความก้าวหน้า
การจัดการเรื่องร้องเรียน 
ยกตัวอย่างเช่น จํานวน
เรื่อง เรื่องท่ีดําเนินการ
แล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่
ระหว่างดําเนินการ เป็น
ต้น (กรณีไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่
มีเรื่องร้องเรียน)  และเป็น
ข้อมูลในระยะ เวลาอย่าง
น้อย 6 เดือนแรกของปีท่ี
รับการประเมิน 

สํานักปลัด ภายใน  
22 เม.ย. 65 
 

 

- 
 
 

 

การป้องกันการ
ทุจริต 

ไม่มี เนื่องจากได้รับ
คะแนนเต็ม 100 
คะแนน 

ไม่มี เนื่องจากได้รับ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

- 
 

- - 

 


