แผนขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แบบ
IIT

ตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่

การใช้งบประมาณ

แผนการขับเคลื่อน
ประเด็นที่ต้อง ประเด็นที่ต้อง
แก้ไข
พัฒนา
 การปฏิบัติงาน  จัดทา flow
ตามขั้นตอน
chart ในแต่ละงาน
 การปฏิบัติงาน  เน้นย้า/ส่งเสริม
อย่างเท่าเทียม
จิตสานึกในการ
 พฤติกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติงาน
ด้วยความ
(มุ่งผลสาเร็จ,
โปร่งใสและ
ให้ความสาคัญ
รับผิดชอบ
กับงานมากกว่า
ธุระส่วนตัว,
พร้อมรับผิด)
 การเรียกรับ
ผลประโยชน์
 การให้
ผลประโยชน์
 ความรู้เกี่ยวกับ  ผอ.กองต้อง
แผนการใช้จ่าย ถ่ายทอดให้
งบประมาณ
บุคลากรรับทราบ
 การเบิกจ่าย
 ติดตามการ
งบประมาณ
เบิกจ่ายงบตาม
(คุ้มค่า, ตรง
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์)
ที่ สงป. อนุมัติ
 การใช้จ่ายเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว/
พวกพ้อง
 การเบิกจ่ายเท็จ  มอบหน่วยงาน
เช่น OT วัสดุ
ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์ ค่า
ติดตามตรวจสอบ
เดินทาง
OT/ค่าเดินทาง
วัสดุอุปกรณ์
ควรมีบัญชี

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ

- ผอ.กลุ่ม/กอง ต.ค. ๖๓ ควบคุมดูแลการ ก.ย. ๖๔
ปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างใกล้ชิด
และรายงาน
ผู้บังคับบัญชา
ทันทีเมื่อ
รับทราบเหตุ
ผิดปกติ

- ผอ.กลุ่ม/กอง ต.ค. ๖๓ ประชุมถ่ายทอด ก.ย. ๖๔
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ตั้งแต่ต้นปี
งบประมาณ
- กลุ่ม/กอง
กาหนด
ผู้รับผิดชอบ
ในการติดตาม
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
และ ผอ.กลุ่ม/
กองกากับ
ติดตามราย
สัปดาห์/เดือน

๒
แบบ

ตัวชี้วัด

การใช้อานาจ

แผนการขับเคลื่อน
ประเด็นที่ต้อง ประเด็นที่ต้อง
แก้ไข
พัฒนา
ควบคุมและ
รายงานทุกเดือน
 ดาเนินการ
ตามระเบียบ
และมาตรการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใสฯ
 เปิดเผยข้อมูล
ที่จาเป็นใน
website
 การได้รับ
 ทุกหน่วยงาน
มอบหมายงาน
มอบหมายงาน
อย่างเป็นธรรม
เป็นลายลักษณ์
 การประเมินผล อักษรและ
การปฏิบัติงาน
เชื่อมโยงการ
ตามปริมาณและ ถ่ายทอดตัวชี้วัด
คุณภาพของผลงาน ลงสู่ระดับบุคคล
 การคัดเลือกผู้ รวมทั้งประเมิน
เข้ารับการฝึกอบรม ผลการปฏิบัติงาน
ศึกษาดูงาน ให้ ตามผลงาน
ทุนการศึกษา
 หน่วยงานมี
อย่างเป็นธรรม
เกณฑ์การ
 การสั่งการให้ คัดเลือกบุคคล
ทาธุระส่วนตัว
เข้ารับการ
 การสั่งการให้ ฝึกอบรม ศึกษา
ทาในสิ่งที่ไม่
ดูงาน ให้
ถูกต้อง/เสี่ยงต่อ ทุนการศึกษา
การทุจริต
 เผยแพร่
 การบริหารงาน หลักเกณฑ์
บุคคลของหน่วยงาน วิธีการเกี่ยวกับ
ถูกแทรกแซง
การบริหารงาน
มีการซื้อขาย
บุคคลให้ทุกคน
ตาแหน่ง เอื้อ
ในหน่วยงาน
ประโยชน์ให้กลุ่ม/ ได้รับทราบ
พวกพ้อง

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ

- ผอ.กลุ่ม/กอง
ตรวจสอบการ
เบิกจ่าย และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ติดตาม
ตรวจสอบ
- จัดทาข้อมูล
การเบิกจ่ายลง
ใน website
- กลุ่ม/กอง
ต.ค. ๖๓ กาหนด
ก.ย. ๖๔
ผู้รับผิดชอบ
ลงในแผนปฏิบัติ
ราชการเพื่อ
กาหนดเป็น
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน และ
ทาความตกลง
การปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ต้นปี
งบประมาณ
- ทบทวน
แผนการพัฒนา
รายบุคคล และ
กาหนดให้มีการ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ใช้
วิธีเวียนให้สมัคร
- กาหนด
หลักเกณฑ์การไป
ศึกษาเพิ่มเติม
- ทบทวน
มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์
ทับซ้อน

๓
แบบ

ตัวชี้วัด
การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต

แผนการขับเคลื่อน
ประเด็นที่ต้อง ประเด็นที่ต้อง
แก้ไข
พัฒนา
 การเอาทรัพย์สิน  เผยแพร่ระเบียบ
ของราชการ ไปเป็น แนวปฏิบัติการใช้
ของส่วนตัวหรือ ทรัพย์สินของ
นาไปให้พวกพ้อง ราชการ
 การขออนุญาต  กากับติดตาม
ยืมทรัพย์สินของ ให้มีการ
ราชการไปใช้
ดาเนินการตาม
ปฏิบัติงานใน
ระเบียบและ
หน่วยงาน มีความ แนวปฏิบัติ
สะดวก/เป็นไป
อย่างถูกต้อง
 บุคคลภายนอก
นาทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้
โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง
 แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่
ถูกต้อง
 การกากับดูแล
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ ป้องกันมิให้
นาไปใช้ส่วนตัว
หรือพวกพ้อง
 การทบทวน
 ผู้บริหารสูงสุด
นโยบายหรือ
ให้ความสาคัญ
มาตรการป้องกัน กับการต่อต้าน
การทุจริต และมี การทุจริต
แผนงานด้านการ  ติดตาม
ป้องกันและปราบปราม ตรวจสอบตาม
การทุจริต
มาตรการ
 ปัญหาการทุจริต ส่งเสริมความ
ได้รับการแก้ไข
โปร่งใสฯ

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ

- เผยแพร่ระเบียบ ต.ค. ๖๓ แนวปฏิบัติการ ก.ย. ๖๔
ใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ และ
เน้นย้าให้
ผู้บังคับบัญชา
กากับติดตามให้
มีการดาเนินการ
ตามระเบียบ
และแนวปฏิบัติ

- ดาเนินการ
ต.ค. ๖๓ ตามมาตรการ
ก.ย. ๖๔
ส่งเสริมความ
โปร่งใส
- ทบทวนระบบ
ควบคุมภายใน
ให้มีการปฏิบัติ
อย่างจริงจัง

๔
แบบ

ตัวชี้วัด

EIT คุณภาพการ
ดาเนินงาน

แผนการขับเคลื่อน
ประเด็นที่ต้อง ประเด็นที่ต้อง
แก้ไข
พัฒนา
 การเฝ้าระวัง
 มีระบบการ
การทุจริต การ
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบการทุจริต ที่เข้มแข็ง
การลงโทษทาง
วินัยเมื่อมีการทุจริต
 มีการนาผลการ
ตรวจสอบ ทั้งจาก
ภายในและภายนอก
ไปปรับปรุงการ
ทางาน
 ความคิดเห็น
ในประเด็นดังนี้
หากพบเห็น
แนวโน้มการ
ทุจริต (ร้องเรียน
และส่งหลักฐาน
ได้สะดวก ติดตาม
ผลการร้องเรียนได้
มั่นใจว่ามีการ
ดาเนินการ
ตรงไปตรงมา
มั่นใจว่าจะ
ปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบ)
 เจ้าหน้าที่ที่
 มีคู่มือและ
ติดต่อ/ให้บริการ มาตรฐานการ
ดาเนินการเป็นไป ปฏิบัติงานที่ดี
ตามขั้นตอนที่
และเป็นสากล
กาหนด/เป็นไป
ตามระยะเวลาที่
กาหนด
 เจ้าหน้าที่ที่
ติดต่อ/ให้บริการ

วิธีดาเนินการ

- จัดทา
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ดี
และเป็นสากล

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ

ต.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๔

๕
แบบ

ตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร

แผนการขับเคลื่อน
ประเด็นที่ต้อง ประเด็นที่ต้อง
แก้ไข
พัฒนา
ดาเนินการอย่าง
เท่าเทียมกัน
 เจ้าหน้าที่ที่
ติดต่อ/ให้บริการ
ดาเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา
ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล
 เจ้าหน้าที่เรียก
รับผลประโยชน์
แลกกับการ
ปฏิบัติงาน
 หน่วยงาน
ดาเนินงานโดย
คานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก
 การเผยแพร่
 เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลของหน่วยงาน ที่จาเป็นใน
(เข้าถึงง่าย ไม่
website
ซับซ้อน/มีช่องทาง  ประชาสัมพันธ์
หลากหลาย)
ช่องทางการ
 หน่วยงาน
เผยแพร่ข้อมูล/
เผยแพร่ผลงาน แสดงความ
หรือข้อมูลที่
คิดเห็น/
สาธารณชนควร ร้องเรียนอย่าง
รับทราบอย่าง
ต่อเนื่องทั้ง
ชัดเจน
ภายในและ
 หน่วยงานมี
ภายนอก
ช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการ
ดาเนินงาน และ
ชี้แจงหรือตอบ
คาถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การดาเนินงาน
อย่างชัดเจน

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ

- เผยแพร่ข้อมูล ต.ค. ๖๓ ที่สาธารณชน
ก.ย. ๖๔
ควรรู้ใน website
- ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูล/
แสดงความ
คิดเห็น/
ร้องเรียนอย่าง
ต่อเนื่องทั้ง
ภายในและ
ภายนอก

๖
แบบ

ตัวชี้วัด

การปรับปรุง
การทางาน

OIT การเปิดเผยข้อมูล

การป้องกัน
การทุจริต

แผนการขับเคลื่อน
ประเด็นที่ต้อง ประเด็นที่ต้อง
แก้ไข
พัฒนา
 หน่วยงานมี
ช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของ
เจ้าหน้าที่
 เจ้าหน้าที่
ทุกหน่วยงาน
ปรับปรุงคุณภาพ จัดทาแนวทาง
การปฏิบัติงาน/ การปรับปรุง
บริการให้ดีขึ้น
การปฏิบัติงาน
 หน่วยงาน
และเผยแพร่
ปรับปรุงวิธีการ ใน website
และขั้นตอนการ กาหนดช่วง
ดาเนินงาน/บริการ ระยะเวลาที่
ให้ดีขึ้น
ดาเนินการ
 หน่วยงานนา ปรับปรุง และ
เทคโนโลยีมาใช้ ผลการปรับปรุง
ในการดาเนินงาน/
บริการ สะดวกรวดเร็ว
 หน่วยงานเปิด
โอกาสให้ผู้รบั บริการ
มีส่วนร่วมปรับปรุง
พัฒนาการ
ดาเนินงาน/บริการ
ให้ดีขึ้น
 หน่วยงานปรับปรุง
การดาเนินงาน/
บริการ โปร่งใสมากขึ้น
ดาเนินการให้
ดาเนินการให้
เป็นไปตามการ เป็นไปตามการ
ปฏิบัติราชการ
ปฏิบัติราชการ
ปกติและสม่าเสมอ ปกติและสม่าเสมอ

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ

- กลุ่ม กอง
ต.ค. ๖๓ จัดทาแนวทาง
ก.ย. ๖๔
การปรับปรุง
การปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง
การควบคุมภายใน
ดาเนินการ
ปรับปรุง และ
รายงานผลการ
ปรับปรุง

- กลุ่ม กอง
ต.ค. ๖๓ เปิดเผยข้อมูล
ก.ย. ๖๔
ข่าวสารที่ควร
เปิดเผยให้เป็นไป
ตามปกติและ
สม่าเสมอ
ดาเนินการให้
ดาเนินการให้ - กลุ่ม กอง
ต.ค. ๖๓ เป็นไปตามการ เป็นไปตามการ กากับติดตาม
ก.ย. ๖๔
ปฏิบัติราชการ
ปฏิบัติราชการ ตามมาตรการ
ปกติและสม่าเสมอ ปกติและสม่าเสมอ ส่งเสริมความ
โปร่งใสฯ

แบบรายงานผลการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบการดาเนินงาน....................................
แผนการขับเคลื่อน
ผลการดาเนินการ
แบบ
ตัวชี้วัด
(แนบเอกสาร/
ประเด็นที่ต้อง ประเด็นที่ต้อง
ภาพถ่าย ฯลฯ )
แก้ไข
พัฒนา
IIT การปฏิบัติหน้าที่  การปฏิบัติงาน  จัดทา flow
ตามขั้นตอน
chart ในแต่ละงาน
 การปฏิบัติงาน  เน้นย้า/ส่งเสริม
อย่างเท่าเทียม
จิตสานึกในการ
 พฤติกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติงาน
ด้วยความ
(มุ่งผลสาเร็จ,
โปร่งใสและ
ให้ความสาคัญ
รับผิดชอบ
กับงานมากกว่า
ธุระส่วนตัว,
พร้อมรับผิด)
 การเรียกรับ
ผลประโยชน์
 การให้ผลประโยชน์
การใช้
 ความรู้เกี่ยวกับ  ผอ.กองต้อง
งบประมาณ
แผนการใช้จ่าย ถ่ายทอดให้
งบประมาณ
บุคลากรรับทราบ
 การเบิกจ่าย
 ติดตามการ
งบประมาณ
เบิกจ่ายงบตาม
(คุ้มค่า, ตรง
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์)
ที่ สงป. อนุมัติ
 การใช้จ่ายเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว/
พวกพ้อง
 การเบิกจ่ายเท็จ  มอบหน่วยงาน
เช่น OT วัสดุ
ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์ ค่า
ติดตามตรวจสอบ
เดินทาง
OT/ค่าเดินทาง
วัสดุอุปกรณ์
ควรมีบัญชี
ควบคุมและ
รายงานทุกเดือน
 ดาเนินการ
ตามระเบียบ

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

๒
แบบ

ตัวชี้วัด

การใช้อานาจ

การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

แผนการขับเคลื่อน
ประเด็นที่ต้อง ประเด็นที่ต้อง
แก้ไข
พัฒนา
และมาตรการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใสฯ
 เปิดเผยข้อมูล
ที่จาเป็นใน
website
 การได้รับ
 ทุกหน่วยงาน
มอบหมายงาน
มอบหมายงาน
อย่างเป็นธรรม
เป็นลายลักษณ์
 การประเมินผล อักษรและ
การปฏิบัติงาน
เชื่อมโยงการ
ตามปริมาณและ ถ่ายทอดตัวชี้วัด
คุณภาพของผลงาน ลงสู่ระดับบุคคล
 การคัดเลือกผู้ รวมทั้งประเมิน
เข้ารับการฝึกอบรม ผลการปฏิบัติงาน
ศึกษาดูงาน ให้ ตามผลงาน
ทุนการศึกษา
 หน่วยงานมี
อย่างเป็นธรรม
เกณฑ์การ
 การสั่งการให้ คัดเลือกบุคคล
ทาธุระส่วนตัว
เข้ารับการ
 การสั่งการให้ ฝึกอบรม ศึกษา
ทาในสิ่งที่ไม่
ดูงาน ให้
ถูกต้อง/เสี่ยงต่อ ทุนการศึกษา
การทุจริต
 เผยแพร่
 การบริหารงาน หลักเกณฑ์
บุคคลของหน่วยงาน วิธีการเกี่ยวกับ
ถูกแทรกแซง
การบริหารงาน
มีการซื้อขาย
บุคคลให้ทุกคน
ตาแหน่ง เอื้อ
ในหน่วยงาน
ประโยชน์ให้กลุ่ม/ ได้รับทราบ
พวกพ้อง
 การเอาทรัพย์สิน  เผยแพร่ระเบียบ
ของราชการ ไปเป็น แนวปฏิบัติการ
ของส่วนตัวหรือ ใช้ทรัพย์สินของ
นาไปให้พวกพ้อง ราชการ

ผลการดาเนินการ
(แนบเอกสาร/
ภาพถ่าย ฯลฯ )

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

๓
แบบ

ตัวชี้วัด

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต

แผนการขับเคลื่อน
ประเด็นที่ต้อง ประเด็นที่ต้อง
แก้ไข
พัฒนา
 การขออนุญาต  กากับติดตาม
ยืมทรัพย์สินของ ให้มีการ
ราชการไปใช้
ดาเนินการตาม
ปฏิบัติงานใน
ระเบียบและ
หน่วยงาน มีความ แนวปฏิบัติ
สะดวก/เป็นไป
อย่างถูกต้อง
 บุคคลภายนอก
นาทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้
โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตอย่าง
ถูกต้อง
 แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่
ถูกต้อง
 การกากับดูแล
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ ป้องกันมิให้
นาไปใช้ส่วนตัว
หรือพวกพ้อง
 ผู้บริหารสูงสุด  ติดตาม
ให้ความสาคัญกับ ตรวจสอบตาม
การต่อต้านการ มาตรการ
ทุจริต
ส่งเสริมความ
 การทบทวน
โปร่งใสฯ
นโยบายหรือ
 มีระบบการ
มาตรการป้องกัน ควบคุมภายใน
การทุจริต และมี ที่เข้มแข็ง
แผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
 ปัญหาการทุจริต
ได้รับการแก้ไข

ผลการดาเนินการ
(แนบเอกสาร/
ภาพถ่าย ฯลฯ )

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

๔
แบบ

ตัวชี้วัด

EIT

คุณภาพการ
ดาเนินงาน

แผนการขับเคลื่อน
ประเด็นที่ต้อง ประเด็นที่ต้อง
แก้ไข
พัฒนา
 การเฝ้าระวัง
การทุจริต การ
ตรวจสอบการ
ทุจริต การลงโทษ
ทางวินัยเมื่อมีการ
ทุจริต
 มีการนาผลการ
ตรวจสอบ ทั้งจาก
ภายในและภายนอก
ไปปรับปรุงการ
ทางาน
 ความคิดเห็น
ในประเด็นดังนี้
หากพบเห็น
แนวโน้มการ
ทุจริต (ร้องเรียน
และส่งหลักฐาน
ได้สะดวก ติดตาม
ผลการร้องเรียนได้
มั่นใจว่ามีการ
ดาเนินการ
ตรงไปตรงมา
มั่นใจว่าจะ
ปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบ)
 เจ้าหน้าที่ที่
 มีคู่มือและ
ติดต่อ/ให้บริการ มาตรฐานการ
ดาเนินการเป็นไป ปฏิบัติงานที่ดี
ตามขั้นตอนที่
และเป็นสากล
กาหนด/เป็นไป
ตามระยะเวลาที่
กาหนด
 เจ้าหน้าที่ที่
ติดต่อ/ให้บริการ
ดาเนินการอย่าง
เท่าเทียมกัน

ผลการดาเนินการ
(แนบเอกสาร/
ภาพถ่าย ฯลฯ )

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

๕
แผนการขับเคลื่อน
แบบ
ตัวชี้วัด
ประเด็นที่ต้อง ประเด็นที่ต้อง
แก้ไข
พัฒนา
 เจ้าหน้าที่ที่
ติดต่อ/ให้บริการ
ดาเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา
ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล
 เจ้าหน้าที่เรียก
รับผลประโยชน์
แลกกับการ
ปฏิบัติงาน
 หน่วยงาน
ดาเนินงานโดย
คานึงถึงประโยชน์
ของส่วนรวมเป็น
หลัก
ประสิทธิภาพการ  การเผยแพร่
 เปิดเผยข้อมูล
สื่อสาร
ข้อมูลของหน่วยงาน ที่จาเป็นใน
(เข้าถึงง่ายไม่
website
ซับซ้อน/มีช่องทาง  ประชาสัมพันธ์
หลากหลาย) 
ช่องทางการ
หน่วยงาน
เผยแพร่ข้อมูล/
เผยแพร่ผลงาน แสดงความ
หรือข้อมูลที่
คิดเห็น/ร้องเรียน
สาธารณชนควร อย่างต่อเนื่อง
รับทราบอย่าง
ทั้งภายในและ
ชัดเจน
ภายนอก
 หน่วยงานมี
ช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการ
ดาเนินงาน และ
ชี้แจงหรือตอบ
คาถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การดาเนินงาน
อย่างชัดเจน

ผลการดาเนินการ
(แนบเอกสาร/
ภาพถ่าย ฯลฯ )

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

๖
แผนการขับเคลื่อน
แบบ
ตัวชี้วัด
ประเด็นที่ต้อง ประเด็นที่ต้อง
แก้ไข
พัฒนา
 หน่วยงานมี
ช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของ
เจ้าหน้าที่
การปรับปรุง
 เจ้าหน้าที่
 ทุกหน่วยงาน
การทางาน
ปรับปรุงคุณภาพ จัดทาแนวทาง
การปฏิบัติงาน/ การปรับปรุง
บริการให้ดีขึ้น
การปฏิบัติงาน
 หน่วยงาน
และเผยแพร่
ปรับปรุงวิธีการ ใน website
และขั้นตอนการ กาหนดช่วง
ดาเนินงาน/บริการ ระยะเวลาที่
ให้ดีขึ้น
ดาเนินการ
 หน่วยงานนา ปรับปรุง และ
เทคโนโลยีมาใช้ ผลการปรับปรุง
ในการดาเนินงาน/
บริการ สะดวก
รวดเร็ว
 หน่วยงานเปิด
โอกาสให้ผู้รบั บริการ
มีส่วนร่วมปรับปรุง
พัฒนาการ
ดาเนินงาน/บริการ
ให้ดีขึ้น
 หน่วยงาน
ปรับปรุงการ
ดาเนินงาน/
บริการ โปร่งใส
มากขึ้น
OIT การเปิดเผยข้อมูล  ดาเนินการให้  ดาเนินการให้
เป็นไปตามการ เป็นไปตามการ
ปฏิบัติราชการ
ปฏิบัติราชการ
ปกติและสม่าเสมอ ปกติและสม่าเสมอ
การป้องกันการ  ดาเนินการให้  ดาเนินการให้
ทุจริต
เป็นไปตามการ เป็นไปตามการ
ปฏิบัติราชการ
ปฏิบัติราชการ
ปกติและสม่าเสมอ ปกติและสม่าเสมอ

ผลการดาเนินการ
(แนบเอกสาร/
ภาพถ่าย ฯลฯ )

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

