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คำนำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน 

รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดง

ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิ

บาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) 

การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) การใช้งบประมาณ (7) 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล (10) การป้องกันการทุจริตโดย

ประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้

เสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผล

คะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลสิริราช หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประการสำคัญสุด 

คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก

ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับและผล

คะแนนที่ดียิ่งขึ้นไป 

 

เทศบาลตำบลสิริราช 

     ตุลาคม 2564 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

• กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    1 

ของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน     1 

 ของหน่วยงานของรัฐ (ITA)  

- เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA 1 

• ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน     2 

ของเทศบาลตำบลสิริราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลสิริราช     3 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

- ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2565   4 

• ภาคผนวก 6 

- บันทึกข้อความแจ้งเวียน 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) 

ประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้ 
เคร่ืองมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ำหนัก 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้เสยีภายใน (IIT) ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทจุริต 

ร้อยละ 30 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้เสยีภายนอก (EIT) ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

ร้อยละ 30 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ร้อยละ 40 

 

2. เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA  

ลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 - 100 AA 

85.00 – 94.99 A 

75.00 – 84.99 B 
75.00 – 74.99 C 

65.00 – 64.99 D 

55.00 – 54.99 E 
0 – 49.99 F 

 

 

 

 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของเทศบาลตำบลสิริราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1.วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลสิริราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ 

เทศบาลตำบลสิริราชได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 68.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ C 

หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้สอดคล้องตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ค่อนข้างมาก 

อย่างไรก็ดี มีประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาอีกราวร้อยละ 25-35 ของตัวชี้วัด

หรือข้อคำถามทั้งหมด หน่วยงานพึงพิจารณารายละเอียดผลการประเมินเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในจุดที่เป็น

ปัญหา ซึ่งจะทำให้สามารถยกระดับคะแนนในรายตัวชี้วัด และคะแนนโดยภาพรวมเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานตาม

หลักคุณธรรมและความโปร่งใสเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คาดหมายว่าหากหน่วยงานมีการวางแผนการดำเนินงานและจัดการ

ความเสี่ยงที่ดีล่วงหน้า ภายใต้ความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของประชาคมภายในหน่วยงาน จะนำมาสู่ความเชื่อมั่น

ศรัทธาแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป โดยประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

 1. แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมี

ข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม และเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน  

2. แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ของปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่

จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผล

การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ  

3. แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ

ดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น  

4. แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียด

ความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้

ดำเนินงาน เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน  

5. แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ

ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / เป็นกิจกรรมหรือการ

ดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 / เป็นการ

ดำเนินการในปีที่รับการประเมิน  



6. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือ

ภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์

หลักของหน่วยงาน  

7. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล

ของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามข้อ O29 ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง

ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  

8. แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียด วิธีการที่

บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ วิธีการในการจั ดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่

รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ เป็นต้น  

9. แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ ยกตัวอย่าง

เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล เป็นต้น ซึ่งเป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด มีดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

1. การปฏิบัติหน้าที่                    86.02 คะแนน จากผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายใน (IIT) พบว่า ด้านการใช้งบประมาณ  
เป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง ในเรื่อง
การใช้ทรัพย์สินของราชการงบประมาณประจำปีอยู่ใน
ระดับ 74.87 คะแนน และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
อยู่ในระดับ 76.28 คะแนน 

2. การใช้งบประมาณ                  80.06 คะแนน 
3. การใช้อำนาจ                        78.52 คะแนน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ       74.87 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต          76.28 คะแนน 

แบบการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

6. คุณภาพการดำเนินงาน             82.11 คะแนน จากผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอก (EIT) พบว่า ด้านการปรับปรุงการ 
ทำงาน เป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง  
ในเรื่องการปรับปรุงการทำงาน อยู่ใน ระดับ 81.02 
คะแนน และคุณภาพการดำเนินงานอยู ่ใน  ระดับ 
82.11 คะแนน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร            87.36 คะแนน 

8. การปรับปรุงการทำงาน             81.02 คะแนน 

แบบการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล                   65.70 คะแนน จากผลการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล 

สาธารณะ (OIT) พบว่า การป้องกันการทรุจร ิต มี
คะแนนอยู่ในระดับ 31.25 คะแนน จึงต้องได้รับการ
แก้ไข/ปรับปรุง ทั้งในด้านการเปิดเผยข้อมูลและการ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งเมื่อศึกษาในรายละเอียด พบว่า 
ผู้นำเสนอข้อมูลยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ที่กำหนดให้แสดงไฟล์ PDF 
และสามารถเชื่อมโยงผ่าน URL ของหน้าเว็บไซต์หลัก 

10. การป้องกันการทุจริต             31.25 คะแนน 

 

 

 

 



2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

จากการประชุมเทศบาลตำบลสิริราช ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือกำหนดมาตรการ 

ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสิริราช ดังนี ้

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1. กิจกรรมให้ความรู้  
เรื่องการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการให้กับ
บุคลากร 

1.ให้ความรู้แกใ่ห้กับบุคลากร มรีะบบการยืมทรัพย์สิน
เพื่อใช้ปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติในการ
ยืม และเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
2.การจัดทำทะเบยีน และใช้ระบบงานในการ 
บันทึกทรัพย์สินของสำนักงานท้ังหมด 
3.คลังพัสดุเพื่อการจัดเก็บ และการสำรองพัสด ุ
ที่สอดคล้องกับการใช้งานของหน่วยงาน 

สำนักปลดั/ 
ทุกกอง 

ต.ค.64 - ก.ย.65 รายงานความก้าวหน้า
ทุก 3 เดือนและ
สรุปผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

2. มาตรการลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

1. แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงและลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ โดยให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
2. นำผลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการมาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการ 

สำนักปลดั/ 
ทุกกอง 

ต.ค.64 - ก.ย.65 รายงานความก้าวหน้า
ทุก 3 เดือนและ
สรุปผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

3.สำรวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

1. ออกแบบสำรวจความพึงพอใจให้ครอบคลมุทุกมิต ิ
2. สร้างแบบสำรวจหน้าเว็บไซต์หลัก และจดัทำใน
รูปแบบ QR code ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกสำนักงาน 

งานสารสนเทศ 
(สำนักปลัด) 

ต.ค.64 - ก.ย.65 รายงานความก้าวหน้า
ทุก 3 เดือนและ
สรุปผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักงานปลัด  เทศบาลตำบลสิริราช 
ที่  ลป.  ๕๓๗๐๑/                                           วันที่         ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกอง 
  ตามที่เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และผลการประเมินปรากฎว่า มีผลคะแนน ๖๘.๑๘ อยู่ในระดับ C รายละเอียดดังนี้ 
  (๑) ผลการประเมินแบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) พบว่าด้านการใช้
งบประมาณ เป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง ในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของราชการงบประมาณประจำปี
อยู่ในระดับ ๗๔.๘๔ คะแนน และการแก้ไขปัญหาการทุจริต อยู่ในระดับ ๗๖.๘๒ คะแนน 
  (๒) ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พบว่าด้านการปรับปรุง
การทำงาน เป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง ในเรื่องการปรับปรุงการทำงาน อยู่ใน ระดับ ๘๑.๐๒ 
คะแนน และคุณภาพการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ ๘๒.๑๑ คะแนน 
  (๓) ผลการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) พบว่าการป้องกันการทรุจริตมี
คะแนนอยู่ในระดับ ๓๑.๒๕ คะแนน จึงต้องได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง ทั้งในด้านการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกัน
การทุจริต ซึ่งเมื่อศึกษาในรายละเอียด พบว่า ผู้นำเสนอข้อมูลยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ที่ถูกต้อง ที่กำหนดให้แสดงไฟล์ PDF และสามารถเชื่อมโยงผ่าน URL ของหน้าเว็บไซต์หลัก 

จากการประชุมเทศบาลตำบลสิริราช ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดแนวทาง
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการพัฒนามาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสิริราชใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 

 
 
 
 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1. กิจกรรมให้ความรู้  
เรื่องการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการให้กับ
บุคลากร 

1.ให้ความรู้แกใ่ห้กับบุคลากร มรีะบบการยืมทรัพย์สิน
เพื่อใช้ปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติในการ
ยืม และเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
2.การจัดทำทะเบยีน และใช้ระบบงานในการ 
บันทึกทรัพย์สินของสำนักงานท้ังหมด 
3.คลังพัสดุเพื่อการจัดเก็บ และการสำรองพัสด ุ
ที่สอดคล้องกับการใช้งานของหน่วยงาน 

สำนักปลดั/ 
ทุกกอง 

ต.ค.64 - ก.ย.65 

รายงานความก้าวหน้า
ทุก 3 เดือนและ
สรุปผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

2. มาตรการลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

1. แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงและลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ โดยให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
2. นำผลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการมาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการ 

สำนักปลดั/ 
ทุกกอง 

ต.ค.64 - ก.ย.65 

รายงานความก้าวหน้า
ทุก 3 เดือนและ
สรุปผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

3.สำรวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

1. ออกแบบสำรวจความพึงพอใจให้ครอบคลมุทุกมิต ิ
2. สร้างแบบสำรวจหน้าเวบ็ไซต์หลัก และจดัทำใน
รูปแบบ QR code ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกสำนักงาน 

งานสารสนเทศ 
(สำนักปลัด) 

ต.ค.64 - ก.ย.65 

รายงานความก้าวหน้า
ทุก 3 เดือนและ
สรุปผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

 

เพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการฯ ดังกล่าวประสบผลสำเร็จ และช่วยสนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสริราชได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแจ้งให้ผู้มีส่วนร่วมทุกระดับ

ทราบและให้ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าวต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการต่อไป 

 

 

     พ.ต.อ. 

        (โอภาส จันทร์ปิง) 

             นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช 


