
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ในปีที่ผ่านมา (ปี 2565) 

                     องค์การบรหิารส่วนตำบลคำตากล้า 
อำเภอคำตากล้า    จังหวัดสกลนคร 

 

 



 
คำนำ 

 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้า น
คุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 
  รายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในรอบปีที่
ผ่านมา (ปี 2564) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะใน
การจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จำสามารถ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ บาล (Good governance) สะท้อนถึง
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้หับหน่วยงาน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า 
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1. หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักรู ้ให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื ่อว่า การประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาตวิา่
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพ ื ่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบล 
คำตากล้า   จึงได้จัดทำรายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี 2563) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน 
ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น  
  
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า   
อำเภอคำตากล้า   จังหวัดสกลนคร  (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำตากล้า มีค่าคะแนนเท่ากับ 60.86 อยู่ในระดับ C  มีรายละเอียดดังนี้  

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) การใช้อำนาจ มีข้อเสนอแนะดังนี้
หน่วยงานต้องจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ชัดเจน จัดทำหลักเกณฑ์ในการให้
บุคลากรไปอบรม หรือศึกษาต่ออย่างเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ไว้อย่างชัดเจน จัดทำประกาศแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน้าที่ พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และ
เปิดเผยผลการประเมิน การเลื่อนขั้น การโยกย้ายด้วยความเป็นธรรม และทั่วถึง  

2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีข้อเสนอแนะ
ดังนี้หน่วยงานต้องจัดทำการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น Website ,Instagram , Facebook  
ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม   

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้
ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจำปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 



 

 
 
 
  เมื่อพิจารณาพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับ 84.77 ซึ่งเป็นคะแนนที่สูง
ที่สุด รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับ 81.55 และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนที่น้อยที่สดุใน
ปี พ.ศ. 2564 คือตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่าจุดแข็งของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า  อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร คือ การปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
อื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติ งานอย่าง
มุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณี
การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับ
สินบนได้ในอนาคต และจุดอ่อน คือ การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมลู 
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ 
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ(4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 



3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า 90) มีดังนี้   
  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  
  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
 3.2 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุด) 
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
4. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีข้ึน (ทั้ง 3 เครื่องมือ) 
 4.1 การประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

การใช้อำนาจ การประเมินการรับรู้บุคคลภายใน (IIT) ต่อการใช้
อำนาจของผู้บริหารของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคดัเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ การใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บัญชา
เพื่อการบริหารงานบุคคล  

หน่วยงานต้องจัดทำข้อตกลงระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ชัดเจน 
จัดทำหลักเกณฑใ์นการให้บุคลากรไปอบรม 
หรือศึกษาต่ออย่างเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์
การประเมินคุณภาพผลงานตามตัวชีว้ัดที่
กำหนดไว้อย่างชัดเจน จดัทำประกาศแนว
ทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน้าที่ พร้อม
ทั้งประกาศหลักเกณฑ์และเปิดเผยผลการ
ประเมิน การเลื่อนขั้น การโยกยา้ยดว้ยความ
เป็นธรรม และทั่วถึง  

               

 

 

 

 



 4.2 การประเมินตามแบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเมินการรับรู้ของผู้บริหาร/ผู้
มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้เสียของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (EIT) 
ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ 
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลายในการชี้แจงและตอบ
คำถาม รวมทั้งช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อสามารถแสดงความคิดเห็น
และร้องเรียนการทจุริต  

หน่วยงานต้องจัดทำการเผยแพร่
ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น 
Website ,Instagram , 
Facebook  ฯลฯ ควรมชี่องทาง
ในการแจ้งเบาะแสการทจุริต เช่น 
สายด่วน หรือช่องทางอืน่ๆ ตาม
ความเหมาะสม   

 

4.3 การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ก า ร ป ้ อ ง ก ั น ก า ร
ทุจริต 

ประเมินผลการเผยแพรข่้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น ดังนี้  

1. ข้อมูลพื้นฐาน  
2. การบริหารงาน  
3. การบริหารการเงินงบประมาณ 
4. การบริหารและพัฒนาการทรพัยากร

บุคคล  
5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 

ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่น
ส ัญญาว ่า จะปฏิบ ัต ิงานด ้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หล ักธรรมมาภ ิบาล  ม ี การจ ั ดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริต
ประจำปีให้ช ัดเจน และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ พร้อมทั ้ง ให้กลุ ่มองค์กร
ชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 



6. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีข้ึน 
 
 
 

มาตรการ แนวทางการ
ปฏิบัต ิ

ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัต ิ

ผู้รับผิดชอบ การกำกับ
ติดตาม 

มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  

- จดัทำมาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  

- จดัทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  

-กำหนดบทบาท
หน้าที่ของ
ผู้บริหารทุกระดับ 
ให้ครอบคลุมถึง
การตรวจสอบ 
กำกับดูแล 
ติดตาม 

การปฏิบัติงาน 
และการใช้
ดุลพินิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ ข้อบังคับ 
ประกาศ 

1. ผู้รับผิดขอบ
ดำเนินการจดัทำ
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  

2.   ผู้บริหาร
ประกาศหลักเกณฑ์ 
หรือมาตรการ 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ 
และบุคคลภายนอก
รับทราบ  

3. ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการเผยแพร่
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ บน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  

 

สำนักปลัด รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน  

-รอบ 12 เดือน  



หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือ
การปฏิบัติงาน 
อย่างเคร่งครดั 

- วิเคราะห์และ
บริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับการใช้
ดุลพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

และกำหนดระบบ 
แนวทางป้องกัน 

มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

จัดให้มีช่องทางใน
การบริการข้อมูล
ข่าวสารตาม
มาตรา ๙ ของ
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ 

ราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ และข้อมูล
ที่ต้องเปิดเผยต่อ
สาธารณะตาม
แนวทางที่
สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด 

ทางเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 
และช่องทางอื่น
ตามความ
เหมาะสม เพื่อให้

1. ผู้รับผิดชอบจดั
ให้มีข้อมูลเผยแพร่
ต่อสาธารณชนบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานตาม
แนวทางที่สำนักงาน 
ป.ป.ช. โดย
กำหนดให้มีช่องทาง
ที่หลากหลายเช่น 
เช่น Website 
,Instagram , 
Facebook  ฯลฯ 
ควรมีช่องทางในการ
แจ้งเบาะแสการ
ทุจริต เช่น สายด่วน 
หรือช่องทางอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 
  

2. ตดิตามและ
ตรวจสอบสถานะ

งานประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและ

แผนงาน 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  

-รอบ 3 เดือน  

-รอบ 6 เดือน 

-รอบ 9 เดือน 

-รอบ 12 เดือน 



ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบ 

และสืบค้นข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย ได้อย่าง
สะดวกและ
รวดเรว็ 

ของข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นปัจจุบัน  

ประกาศเจตจำนง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส 

ผู้บริหารควรแสดง
เจตจำนงหรือคำมั่น
สัญญาว่า จะ
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไป
ตามหลักธรรมมาภิ
บาล มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันแก้ไขการ
ทุจริตประจำปีให้
ชัดเจน 

ผู้บริหารประกาศ
จำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอยา่งมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส ประจำปี 
2563  

สำนักปลัด รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  

-รอบ 6 เดือน  

-รอบ 12 เดือน 

                                                                
 
 
                                                                                ผู้จัดทำ 
 
                                                                        (นายกรีต ิ  ยอดแก้ว) 
                                                                                นิติกร 
 


