
รายงานมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

เทศบาลตาํบลบานแหลม 

อําเภอบานแหลม   จังหวัดเพชรบุรี 

 



  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน  ป.ป.ช.) ได

พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก  เพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความ

ตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชช่ือวา “การประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ” (Integrity  and Transparency Assessment  :  

ITA)  เทศบาลตําบลบานแหลมเปนหนวยงานภาครัฐที่หัวหนาสวนราชการไดใหความสําคัญกับการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสอยางเครงครัดและใหนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาตนเองดานคุณธรรมและ

ความโปรงใส ในการดําเนินงานไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ซึ่งผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ในป  พ.ศ.  2565  คะแนนภาพรวมของ

เทศบาลตําบลบานแหลม  คือ  91.5  คะแนน  ระดับผลการประเมิน  : A   ซึ่งวิเคราะหจากขอมูลของผูตอบวัด

การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  จํานวน  81  คน   และผูมีสวนไดเสียภายใน  จํานวน  55   คน  และ

ผลประเมิน ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ  OIT   โดยมีรายละเอียดผลการประเมิน  ดังนี ้

ชวงอายุของผูตอบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) 
ต่ํากวา 20 ป 20-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป 60 ขึ้นไป รวมทั้งหมด 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 1 5 8 6 9 3 14 9 9 2 14 26 55 

81 
 

ชวงอายุของผูตอบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) 
ต่ํากวา 20 ป 20-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป 60 ขึ้นไป รวมทั้งหมด 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

- - 2 1 7 5 8 22 3 3 2 2 22 33 
55 

 

ระดับการศึกษาของผูที่ตอบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอกและภายใน  ไดวิเคราะหออกมาตามตาราง 

ดังตอไปน้ี 

ระดับการศึกษาของผูตอบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) จํานวน  81 คน  
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี อื่นๆ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
9 25 9 16 4 3 4 11 0 0 - - 

 

ระดับการศึกษาของผูตอบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) จํานวน  55 คน  
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี อื่นๆ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
2 1 14 1 - 1 4 24 2 6 - - 



 

คะแนนภาพรวมหนวยงานเทศบาลตําบลบานแหลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คะแนนสูงสุดรายตวัชีวดั 

อนัดบั ตวัชีวัด คะแนน 

1 การปองกันการทุจริต 100.00 

2 การใชอํานาจ 96.49 

3 การปฏิบัติหนาที่ 95.72 

4 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.31 

5 คุณภาพการดาํเนินงาน 95.02 

6 การแกไขปญหาการทุจริต 94.93 

7 การปรับปรุงการทํางาน 93.06 

8 การใชทรัพยสินของราชการ 91.07 

9 การใชงบประมาณ 87.98 

10 การเปดเผยขอมูล 
75.92 

 

                        คะแนนสูงสุด     100.00    คะแนน       คะแนนต่ําสุด      75.92   คะแนน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โดยวิเคราะหผลการประเมินแตละตัวช้ีวัด ไดดังน้ี 

 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน  (IIT) 
ตัวชี้วัดการประเมิน  ITA ประเด็นท่ีตองแกไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

1. การปฏิบัติหนาท่ี (95.72 คะแนน) ผลคะแนนการประเมิน เรื่องการปฏิบัติหนาที่ ควรรักษาระดับและ
พัฒนา การปฏิบัติงานตางๆใหมีประสิทธภิาพในทุกดาน รวมท้ังดาน
ใหบริการจะตองใหบริการท่ีมีความเสมอภาคและเปนไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด 

2. การใชงบประมาณ   (87.98 คะแนน) ผลคะแนนการประเมิน ดานการใชจายงบประมาณ  ควรจะตอง
ปรับปรุง ดังน้ี 

1. หนวยงานจะตองพัฒนาและใหความสําคัญในดานการใช
งบประมาณ 

2. หนวยงานควรจะใหความรูความเขาใจตามแผนการใชจาย
งบประมาณแกบุคลากร 

3. หนวยงานจะตองมีบทลงโทษผูที่ไมปฏิบัติตามระเบียบฯ
และกฎหมาย 

3. การใชอํานาจ   (96.49 คะแนน) ผลคะแนนการประเมิน ดานการใชอํานาจ ควรมีขอปรับปรุง  ดังน้ี 
1.  หนวยงานจะตองพัฒนาหรือการมอบหมายงานจาก

ผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม 
2. หนวยงานจะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม

ระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง และเปนธรรม 
3. หนวยงานจะตองพัฒนา และการคัดเลือกผูเขารับการ

ฝกอบรม การศกึษาดูงาน  
4. การใชทรัพยสินของราชการ   (91.07 คะแนน) ผลคะแนนการประเมิน ดานการใชทรัพยสินของราชการ  มีขอที่

ควรปรับปรุง  ดังน้ี 
1. หนวยงานจะตองพัฒนา และใหรูบุคลากรเรื่องการใช

ทรัพยสินของทางราชการ และการลงโทษวินัยเม่ือมีการ
เอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนําไปให
กลุมหรือพวกพอง 
 

5. การแกไขปญหาการทุจริต   (94.93 คะแนน) ผลคะแนนการประเมิน ในดานการแกไขปญหาการทุจริต ควรรักษา
ระดับและพัฒนา ในดานการแกไขปญหาการทุจริต การปฏิบัติงาน
ที่มีความโปรงใส ประชาชนไดมีสวนรวมและสามารถตรวจสอบได 
และเปนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนด 
 
 
 



แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก  (EIT) 
ตัวชี้วัดการประเมิน  ITA ประเด็นท่ีตองแกไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

6. คุณภาพการดําเนินงาน   (95.02 คะแนน) ผลคะแนนการประเมิน ดานคุณภาพการดําเนินงาน มีขอควร
ปรับปรุง  ดังน้ี 

1. หนวยงานใหความรูแกบุคลากร เพื่อพัฒนาใหการ
ปฏิบัติงานในการบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ควรการประชาสัมพันธดานการใหบริการใหผูรับบริการ
ไดรับทราบ 

3. ควรมีการปฏิบัติงานในการบริการใหมีความรวดเร็ว ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและสรางความพึงพอใจใหแก
ผูรับบริการ 

7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร   (95.31 คะแนน) ผลคะแนนการประเมิน ดานประสิทธิภาพการส่ือสาร  มีขอท่ีควร
ปรับปรุง  ดังน้ี 

1. ควรปรับปรุงชองทางการส่ือสารที่มีความทันสมัยและ
รวดเร็วข้ึน 

2. ควรพัฒนาและเพ่ิมชองทางประชาสัมพันธใหมากข้ึนเพ่ือ
ความหลากหลาย 

3. ควรพัฒนาการเผยแพร ผลงานของหนวยงานที่ประชาชน
สามารถเขาถึงไดงายและไมมีขั้นตอนท่ีซับซอน 

8. การปรับปรุงการทํางาน   (93.06 คะแนน) ผลคะแนนการประเมิน ดานการปรับปรุงการทํางาน  มีขอควรตอง
ปรับปรุง  ดังน้ี 

1. ควรจะตองพัฒนาการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงาน 

2. ควรพัฒนาการปฏิบัติงานตองเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผู
มาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงานไดดีข้ึน 

3. ควรพัฒนาและการปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ 
ใหมีความโปรงใสมากขึ้น  

9. การเปดเผยขอมูล   (75.92 คะแนน) จากผลคะแนนการประเมิน ในดานการเปดเผยขอมูล ควรรักษา
ระดับและพัฒนา ในดานการเปดเผยขอมูล ที่ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได และเปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด 

10. การปองกันการทุจริต   (100 คะแนน) จากผลคะแนนการประเมิน ในดานการปองกันการทุจริต ดีเต็ม 
100  ควรรักษาระดับและพัฒนาใหดีตอไป ในการงานโดยสงเสริม
ใหพนักงานและประชาชนไดรวมในการตอตานการทุจริตและเปนไป
ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนด 

 

 



 

สรุปผลการวิเคราะห 

- จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 90 คะแนน) 

ตวัชี้วัด การปองกันการทุจริต    (100 คะแนน) 

ตวัชี้วัด การใชอํานาจ     (96.49 คะแนน) 

ตวัชี้วัด การปฏบิัติหนาที ่    (95.72 คะแนน) 

ตวัชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร   (95.31 คะแนน) 

ตวัชี้วัด คุณภาพการดําเนินงาน    (95.02 คะแนน) 

ตวัชี้วัด การแกไขปญหาการทุจริต   (94.93 คะแนน) 

ตวัชี้วัด การปรับปรุงการทํางาน   (93.06 คะแนน) 

ตวัชี้วัด การใชทรัพยสินของทางราชการ  (91.07 คะแนน) 
 

- ประเด็น ท่ีตองแก ไข /ปรับป รุง และพัฒ นาให ดีขึ้ น  (ตัวชี้ วั ด ท่ี ไดคะแนน 

ต่ําวารอยละ 90) 

ตวัชี้วัด การใชงบประมาณ   (87.98 คะแนน) 

- ประ เด็นข อบกพร อ งห รือจุ ด อ อน  ท่ีต อ งแก ไข โดย เร งด วน  (ตั วชี้ วั ด ท่ี 

ไดคะแนนตํ่าวารอยละ 80) 

ตวัชี้วัด การเปดเผยขอมูล   (75.92 คะแนน) 

 
 

โดยผลการประเมินสรุปจากผลการประเมินของผูมีสวนไดเสียภายใน(Internal Integrity and 

Transparancy Assessment (IIT)) ซึ่งเปดโอกาสใหบุคลากรของหนวยงานทุกระดับ ที่ปฏิบัติงานมาไมนอยกวา 

1 ป ไดมีโอกาสสะทอนและแสดงความคิดเห็นตอคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน ประกอบกับผลการ

ประเมินของผูทีสวนภายนอก (External Integrity and Transparancy Assessment (EIT)) ซึ่งเปดโอกาสให

ผูรับบริการหรือผูมาติดตอกับหนวยงานในชวงปงบประมาณ ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานของ

หนวยงาน และผลการประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparancy 

Assessment (OIT)) ซึ่งเปนการตรวจสอบระดับการเปดเผยขอมูลของหนวยงานภาครัฐที่เผยแพรไวทางเว็ปไซต

หลักของหนวยงาน อันจะสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน ในรอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

 

 



 

ในการน้ี เพ่ือเปนการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและการบริหารงานในหนวยงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดประโยชนตอประชาชนและผูรับบริการ เทศบาลตําบลบานแหลม จึงไดจัดทําแนว

ทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน ดังน้ี 

1.1 แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงานจากผลการประเมิน

ของผูมีสวนไดเสียภายใน(Internal Integrity and Transparancy Assessment (IIT)) ดังน้ี 

1.1.1 ตัวชี้วัด เร่ือง การปฏบิตัหินาท่ี 

-   ควรรักษาระดับและพัฒนา การปฏิบัติงานตางๆใหมีประสิทธิภาพในทุกดาน รวมทั้ง

ดานใหบริการจะตองใหบริการที่มีความเสมอภาคและเปนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด 

1.1.2 ตัวชี้วัด เร่ือง การใชงบประมาณ 

        -   ควรพัฒนาและใหความสําคัญในดานการใชงบประมาณและใหความรูความเขาใจตาม

แผนการใชจายงบประมาณแกบุคลากร 

  -   พัฒนาการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมในการสอบถาม ทักทวง รองเรียน เพ่ือ

พัฒนาตรวจสอบและความรูความเขาใจในการใชจายงบประมาณ 

1.1.3 ตัวชี้วัด เร่ือง การใชอํานาจ  

       -   ควรพัฒนาหรือการมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม 

       -   หนวยงานจะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยาง

ถูกตอง และเปนธรรม 

      -   หนวยงานจะตองพัฒนา และการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน 

1.1.4  ตัวชี้วัด เรื่อง การใชทรัพยสินของราชการ  

       -   หนวยงานจะตองพัฒนา และใหรูบุคลากรเรื่องการใชทรัพยสินของทางราชการ และการ

ลงโทษวินัยเมื่อมีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง 

1.1.5 ตัวชี้วัด เร่ือง การแกไขปญหาการทุจริต  

- หนวยงานควรพัฒนา และใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต 

- ควรพัฒนาการเฝาระวัง การตรวจสอบ และการลงโทษทางวินัยเม่ือมีการทุจริต 

  แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงานจากผลการประเมินของผูมี

สวนไดเสียภายนอก(External Integrity and Transparancy Assessment (EIT)) ดังน้ี 

 1.2.1  ตวัช้ีวัด เร่ือง คุณภาพการดําเนินงาน  

 -  ควรพัฒนาการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 

 

 

 



     -  ควรพัฒนาการปฏิบัติงานตองเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาตดิตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีขึ้น 

 -  ควรพัฒนาและการปรับปรงุการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากข้ึน  
 

1.2.2  ตัวชี้วัด เรื่อง ประสิทธิภาพการส่ือสาร  

            -   ควรพัฒนาการชองทางการสื่อสารที่มีความทันสมัยและรวดเร็วข้ึน 

            -   ควรพัฒนาเพิ่มชองทางประชาสัมพันธใหมากข้ึนเพื่อความหลากหลายควรปรับปรุง 

  -   ควรพัฒนาการเผยแพร ผลงานของหนวยงานท่ีประชาชนสามารถเขาถึงไดงายและไมมี

ข้ันตอนท่ีซับซอน 

           1.2.3   ตัวชี้วัด เร่ือง การปรับปรุงการทํางาน  

         -   พัฒนาและปรับปรุงการเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสีย เขาไป

มีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน 

        -  พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน/ใหบริการ ใหมีวิธีการ ข้ันตอนการดําเนินงานที่

ชัดเจน และมีความโปรงใสย่ิงขึ้น 

      1.3. แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงานจากผลการประเมินการ

เปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)) ดังนี้ 

   1.3.1. ตัวชี้วัด การเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

 -   พัฒนาและปรับปรุงการเปดเผยขอมูลสาธารณะผานทางเว็บไซตหลักของหนวยงานให

เปนปจจุบันอยูเสมอ มีการนําเสนอผลงาน และการดําเนินงานของหนวยงาน และขอมูลการใหบริการอยาง

ครบถวน 

       1.3.2 ตัวชี้วัด การปองกันการทุจริต 

     -   ควรรักษาระดับและพัฒนาการสงเสริมใหพนักงานและประชาชนไดรวมในการตอตาน

การทุจริตและเปนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนด 

- การกําหนดมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานอยางโปรงใสและขับเคลื่อน

การดําเนินปองกันการทุจริตของหนวยงาน เชน มาตรการการงดให-งดรับ ของขวัญ หรือผลประโยชนอื่นใด 

ในชวงเทศกาลตางๆ 

     -   การนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ใช

ในการวิเคราะห กําหนดมาตรการ การติดตามและรายงานผล 

 

 

 



1. ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใส ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตําบลบานแหลม ควรใหผูบริหารทองถิ่นและพนักงานไดรวมกันพิจารณาและตกลง

กําหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบลบานแหลม เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ

มาตรการปฏบิัติงาน ดังน้ี 

มาตรการ/ 
แนวทาง 

วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

การเปดเผย
ขอมูล
สาธารณะ 

ตรวจสอบ แกไขปรับปรุง การ

เปดเผยขอมูลสาธารณะผานทาง

เว็บไซตหลักของหนวยงานใหเปน

ปจจุบันอยูเสมอ มีการนําเสนอ

ผลงาน และการดําเนินงานของ

หนวยงาน และขอมูลการใหบริการ

อยางครบถวน 

1. สํานักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองชาง 
4. กองการศึกษา 
5. กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
 

เริ่ม ม.ค.
2566 - 
ตลอดป 
2566 

- รายงานผลการดาํเนินงานในการ
ประชุมประจําเดือน 

- ผูรับผิดชอบ ติดตาม ปรับปรุงขอมูลให
เปนปจจุบัน 

- ผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูล การ
ดําเนินงาน และผลงานของหนวยงาน 

- พัฒนาการผลการประเมิน (ITAS) ใน
ตัวช้ีวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

ก ารป อ ง กั น
การทุจริต 

   นําผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ
ห น ว ย ง า น ภ าค รั ฐ  ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITAS) 
วิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหการการปฏิบัติงานมี
ความโปรงใสยิ่งขึ้น  

1.สํานักปลัด  
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กองการศึกษา 
5.กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

 

เริ่ ม  ม .ค .
2 5 6 6  - 
ต ล อ ด ป 
2566 

- รายงานผลการวิเคราะห  
สรุป ผล และกําหนดมาตรการเพ่ือ
พัฒนาการดําเนินงานจากผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

- พัฒนาผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (ITAS) 

  - การกําหนดมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือ
เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานอยาง
โปรงใสและขับเคล่ือนการดําเนิน
ปองกันการทุจริตของหนวยงาน เชน 
มาตรการการงดให-งดรับ ของขวัญ 
หรือผลประโยชนอื่นใด ในชวงเทศกาล
ตางๆ (No gift Policy) 

การปรับปรุง
การทํางาน 

- จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่
ถูกตอง และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
- เปดโอกาสใหผูรับบริการ เขาไปมี
สวนรวม/การใหบริการของ
หนวยงาน โดยการจัดทําชองทาง
แสดงความคิดเห็น 

1.สํานักปลัด  
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กองการศึกษา 
5.กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 
 

เริ่ ม  ม .ค .
2 5 6 6  - 
ต ล อ ด ป 
2566 

- คูมือปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ี และ
คูมือสําหรับประชาชนในการเขารับการ
บริการ 
- พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
- พัฒนาการผลการประเมิน (ITAS) ใน
ตัวชี้ วัดการปรับปรุงการทํางาน และ 
ตัวช้ีวัด คุณภาพการดําเนินงาน 

 




