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เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 

อ าเภอแจ้ห่ม    จังหวัดล าปาง 



 

ค าน า 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

การประเมิน ITA เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยาย
ขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 
เห็นขอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 โดยให้แนวทางและเครื่องมือในการปะเมิน
ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 
โดยในระดับแรก (พ.ศ.2561-2565) ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์      
(85 คะแนน) ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเพ่ือ
เป็นการยกระดับการด าเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปี
ต่อไป 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิการของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หน่วยงาน เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 
************************************** 

1.หลักการและเหตุผล 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบ
ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ได้อย่างเหมาะสม 

2.กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ โดยสรุป
ดังนี้ 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

 
ร้อยละ 30 
 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) 
 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
 

 
ร้อยละ 30 
 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

 
ร้อยละ 40 
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การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการ
ประเมินโดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00-100 AA 

85.00-94.99 A 
75.00-84.99 B 
65.00-74.99 C 
55.00-64.99 D 
50.00-54.99 E 

0-49.99 F 
 

3.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

ตัวชี้วัด ผลคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 89.5 
ตัวชี้วัดที่ 2การใช้งบประมาณ 84.11 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 85.22 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 79.41 
ตัวชี้วัดที่5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 83.95 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 88.74 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.81 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 84.33 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 75.56 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 62.5 
คะแนนเฉลี่ย 79.23 
ระดับผลการประเมิน B 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

1.การวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้งประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยภาพรวมได้คะแนน 79.23 อยู่ในระดับ B ผลการประเมินจ าแนกตามตัวชี้วัด พบว่า
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีระดับคะแนน 89.81  รองลงมา  ตัวชี้วัด
ที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีระดับคะแนน 89.5  ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต มีระดับคะแนน 62.5 

2.ข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุง 

 2.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นการประเมินตามแบบส ารวจความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน บ่งชี้ให้เห็นว่า
หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติ โดยบุคลากรส่วน
ใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โดยสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องและมี ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ปรับปรุง มี
รายละเอียดดังนี้ 

 (1) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในน าทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดย
บุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานที่จะต้องมีการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา หน่วยงานควรจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการยืมหรือใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงข้อระเบียบและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตการยืมเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ตรงกัน  
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 (2) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลกร
ภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของ
ผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความ
เชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จาก
ภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรังปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา หน่วยงานจะต้องมีการท านโยบายและแผนด้านการป้องกันและการปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ มีการเฝ้าระวังการตรวจสอบการทุจริต และมีบทลงโทษทางวินัย เมื่อมี
การทุจริต จัดท าช่องทางในการร้องเรียนที่สะดวกกรณีพบการทุจริต และสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้และไม่
ส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน 

2.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นการประเมินตามแบบส ารวจความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก บงชี้ให้ เห็นว่า
ประชาชนหรือผู้บริการมีคามเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้อง
อยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่
อาจค านวณเป็นเงินได้ โดยสิ่งที่เป็นข้อพกพร่องและมีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้ง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีการใช้ใน
การด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา  หน่วยงานควรมีการปรับปรุงระบบการท างาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน เพ่ือเกิดความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว รวมไปถึ งหน่วยงานควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาระบบการท างาน
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนด้วย 
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(2) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการท าด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยงข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่บริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างคุณธรรม 
และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือ
แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคล
หนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา  ควรมีการจัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนด และปฏิบัติอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ และให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่าง
ตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

2.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องและมีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง 
มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งประเด็นที่เป็นข้อพกพร่องควรได้รับ
การปรับปรุง ได้แก่ 

ตัวท่ีชี้วัดย่อย ที่ 9.2 การบริหารงาน  ในประเด็น 

(O17) E-service  ควรปรับปรุงการเชื่อมโยงในเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงช่องทางเครือข่าย
ออนไลน์ของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ในประเด็น 

(O18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

(O19) รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน 

(O20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

(O21) แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี 
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(2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆของหน่วยงาให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องควร
ได้รับการปรับปรุง ได้แก่ 

 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  ในประเด็น 

 (O36)  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

 (O37)  การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ในประเด็น 

 (O043) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

 (O48)  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 1.หน่วยงานควรสร้างตระหนักในการสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กรโดยออกค าสั่งมอบหมายให้มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการน าเข้าข้อมูลเว็บไซต์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานงานบริการแต่ละประเด็น
อย่างชัดเจน 

 2.หน่วยงานควรปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือให้สามารถแสดงข้อมูลการติดต่อที่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน และปรับปรุงการเชื่อมโยงในเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงช่องทางเครือข่าย ออนไลน์ของ
หน่วยงาน เช่น Facebook , Twitter ,Instagram 

 3.หน่วยงานควรด าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณในประเด็น
ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมเพื่อสร้างความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 4.หน่วยงานควรด าเนินการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเด็นของแต่ละงาน และจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ โดยการติดตามรายงานผล
ความก้าวหน้าเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในปีต่อไป 

 

 

****************************************** 


