
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม 2563 



สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)                                                                                                                                              1 
 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ 

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

1 ส านักงาน ป.ป.ช. ประชุม
ชี้แจงกรอบการประเมิน ITA 
ปี 2563 

    เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ 
ห้องรอยัล จูบิลลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมือง
ทองธานี ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 

 

2 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ระบบงานและการเปิดเผย
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ถ้ามี) 

    อยู่ระหว่างด าเนินการ  

3 เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
- ผู้ดูแลระบบ (Admin 
หน่วยงาน) 

    ด าเนินการแล้วเสร็จ  
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ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

- ผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
การประเมิน 

4 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ 
- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน/
การขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
- การน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้กับการท างาน 
(หลักการทรงงาน) 

    อยู่ระหว่างด าเนินการประชาสัมพันธ์/ 
สร้างความเข้าใจผ่านช่องทาง Line TIJ  
(ทุกสัปดาห์) /E-mail TIJ (ทุกเดือน) เกี่ยวกับ 
- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
- ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ปรับประเด็น 
การประชาสัมพันธ์  
ให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
 

5 การศึกษาดูงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ/
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
+ การท ากิจกรรมจิตอาสา
ร่วมกับภาคีเครือข่าย/ชุมชน 

    ด าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยผู้บริหารและบุคลากรของสถาบัน ได้ร่วม
ศึกษาดูงานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการ
ท ากิจกรรมจิตอาสา ณ สามพรานโมเดล 
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 
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ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

6 การประชุมชี้แจงและสร้าง
ความเข้าใจการประเมิน ITA 
ปี 2563 

    - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
มีการประชาสัมพันธ์/สร้างความเข้าใจ 
ผ่านช่องทาง Line TIJ (ทุกสัปดาห์) /E-mail 
TIJ (ทุกเดือน) 

 

7 ลงทะเบียนและเปิดใช้งาน
รหัสผ่านในระบบ ITAS 
น าเข้าข้อมูลเพ่ือเตรียมการ
ประเมิน ได้แก่ จ านวนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 

    ด าเนินการแล้วเสร็จ  

8 จัดอบรมเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ให้กับบุคลากรได้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การ
ประเมินและน าไปปฏิบัติ 
- ฟังบรรยาย โดย วิทยากร
จาก ป.ป.ช. 

   
(มิ.ย.) 

 - ก าหนดจัดอบรมภายในเดือนมิถุนายน 
2563 

ยกเลิกกิจกรรม
การศึกษาดูงาน 
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
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ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

- ศึกษาดูงาน (ยกเลิก
กิจกรรม) 

9 ด าเนินการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ตอบแบบส ารวจ พร้อมก ากับ
ติดตามให้ได้ตามที่ก าหนด  
- ช่องทางการตอบแบบ
ส ารวจ IIT 
- ช่องทางการตอบแบบ
ส ารวจ EIT 

   
(มิ.ย.) 

 
(ก.ค.) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ  

10 ด าเนินการประสานกับ OPC 
น าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ (ถ้ามี) 

   
(มิ.ย.) 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ  

11 ด าเนินการตอบค าถามแบบ
ส ารวจ OIT 

   
(มิ.ย.) 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ  

12 ผู้รับจ้างประเมินเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบส ารวจ EIT และ
ตรวจสอบและให้คะแนนแบบ

    อยู่ระหว่างด าเนินการ  
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ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

ส ารวจ OIT (ส านักงาน 
ป.ป.ช. ด าเนินการ) 

13 ผู้รับจ้างประเมินสรุปผลและ
ให้ข้อเสนอแนะระบบ
ประมวลผลการประเมิน 
(ส านักงาน ป.ป.ช. 
ด าเนินการ) 

    อยู่ระหว่างด าเนินการ  

14 ส านักงาน ป.ป.ช.ประกาศผล
คะแนน ITA  

    
(ก.ย.) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ  

 

 



 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อประชาสมัพันธ ์

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พฤษภาคม 2563 



1 
 

สื่อประชาสัมพันธ์ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

ล าดับ 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

เร่ือง สาระส าคัญ แหล่งที่มา 

1 จ. 2 ธ.ค. 62 Thailand 4.0 จุดจบคอร์รัปชัน เป็นการวางเป้าหมายที่จะ
ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชันใน
แบบฉบับคนไทยยุคใหม่ 4.0  
ที่ไม่ยอม ไม่ทนต่อการทุจริต 
ภายใต้แนวคิด "Zero 
Tolerance คนไทยไม่ทนต่อ
การทุจริต" 

https://www.youtube.com/watch?v=4jtxOpciyqk 

 

2 จ. 9 ธ.ค. 62 เดินหน้า...ล่าโกง วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี  
เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
(ประเทศไทย) 

https://www.nacc.go.th/ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4jtxOpciyqk
https://www.nacc.go.th/


2 
 

ล าดับ 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

เร่ือง สาระส าคัญ แหล่งที่มา 

3 จ. 16 ธ.ค. 62 ไม่ข้ีโกง คนดีที่ไทยต้องการ 
ตอน "โอกาส" 

เป็นการปลุกจิตส านึกให้
ประชาชนเกิดทัศนคติ
สนับสนุน หรือส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยการให้โอกาสกับคนที่ท า
ความดี 

https://youtu.be/x7LAEPrbUfA 

 
4 จ. 23 ธ.ค. 62 ไม่ข้ีโกง คนดีที่ไทยต้องการ 

ตอน "สนับสนุน" 
เป็นการปลุกจิตส านึกให้
ประชาชนเกิดทัศนคติ
สนับสนุน หรือส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยให้การสนับสนุนกับคนที่ท า
ความดี 

https://youtu.be/rT3cD46TIkg 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/x7LAEPrbUfA
https://youtu.be/rT3cD46TIkg


3 
 

สื่อประชาสัมพันธ์ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

เร่ือง สาระส าคัญ แหล่งที่มา 

1 จ. 6 ม.ค. 63 ไม่ข้ีโกง คนดีที่ไทยต้องการ 
ตอน "ยกย่อง" 

เป็นการปลุกจิตส านึกให้
ประชาชนเกิดทัศนคติ
สนับสนุน หรือส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยให้การยกย่องคนที่ท า
ความดี 

https://youtu.be/TKx_akyaBAw 

 
2 จ. 13 ม.ค. 63 หลักสูตรต้านทุจริต...ปลุก

จิตส านึกต้านโกง 
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดท า 
สปอตโฆษณาและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ "วัคซีนต้าน
ทุจริต ปลุกจิตส านึก  
คนไทยไม่โกง" นี้ขึ้น เพ่ือให้
เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริตในทุกภาคส่วนผ่านการ
สื่อสารสาธารณะ 

https://www.youtube.com/watch?v=IfKWfdxaFcY 

 
 
 

https://youtu.be/TKx_akyaBAw
https://www.youtube.com/watch?v=IfKWfdxaFcY


4 
 

ล าดับ 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

เร่ือง สาระส าคัญ แหล่งที่มา 

3 จ. 20 ม.ค. 63 เกมส์โกง สังเวียนทุจริต สร้างสรรค์ตามกลุ่มเป้าหมาย
อย่างเหมาะสม 

https://www.youtube.com/watch?v=5x-DOtN99-w 

 
 

4 จ. 27 ม.ค. 63 โรคปิดหูปิดตาปิดปาก https://www.youtube.com/watch?v=64-91HaZJEI 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5x-DOtN99-w
https://www.youtube.com/watch?v=64-91HaZJEI


5 
 

สื่อประชาสัมพันธ์ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

เร่ือง สาระส าคัญ แหล่งที่มา 

1 จ. 3 ก.พ. 63 การบ้าน ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดท า 
สปอตโฆษณาและสื่อ
ประชาสัมพันธ์นี้ขึ้น เพ่ือให้
เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริตในทุกภาคส่วนผ่านการ
สื่อสารสาธารณะ 
สร้างสรรค์ตามกลุ่มเป้าหมาย
อย่างเหมาะสม 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAozKDxT6Lk 

 

2 อ. 11 ก.พ. 63 หัวหน้าพาโกง ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดท า 
สปอตโฆษณาและสื่อ
ประชาสัมพันธ์นี้ขึ้น เพ่ือให้
เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริตในทุกภาคส่วนผ่านการ
สื่อสารสาธารณะ 
สร้างสรรค์ตามกลุ่มเป้าหมาย
อย่างเหมาะสม 

https://www.youtube.com/watch?v=fQ1TE_7FD5A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAozKDxT6Lk
https://www.youtube.com/watch?v=fQ1TE_7FD5A


6 
 

ล าดับ 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

เร่ือง สาระส าคัญ แหล่งที่มา 

3 จ. 17 ก.พ. 63 คุณว่าใครชนะ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดท า 
สปอตโฆษณาและสื่อ
ประชาสัมพันธ์นี้ขึ้น เพ่ือให้
เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริตในทุกภาคส่วนผ่านการ
สื่อสารสาธารณะ 
สร้างสรรค์ตามกลุ่มเป้าหมาย
อย่างเหมาะสม 

https://www.youtube.com/watch?v=ae1JlOQf5no 

 

4 จ. 24 ก.พ. 63 ชุดความรู้การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม 
(ม.100) 

ชุดความรู้การห้ามมิให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม 
(มาตรา 100) 

https://www.youtube.com/watch?v=Pb1htlXIE3s&t=2s 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ae1JlOQf5no
https://www.youtube.com/watch?v=Pb1htlXIE3s&t=2s


7 
 

สื่อประชาสัมพันธ์ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

เร่ือง สาระส าคัญ แหล่งที่มา 

1 จ. 2 มี.ค. 63 ชุดความรู้การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม (ม.103) 

ชุดความรู้การห้ามมิให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์
ส่วนรวม (มาตรา 103) 

https://www.youtube.com/watch?v=muJtfn1sMp0&t=1s 

 
2 จ. 9 มี.ค. 63 การช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน 
ชุด "ตามรอยพ่อ 
ขอท าดี" 

https://www.youtube.com/watch?v=em--sPzscrE 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=muJtfn1sMp0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=em--sPzscrE
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ล าดับ 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

เร่ือง สาระส าคัญ แหล่งที่มา 

3 จ. 16 มี.ค. 63 การยึดมั่นความเที่ยง
ธรรม 

ชุด "ตามรอยพ่อ 
ขอท าดี" 

https://www.youtube.com/watch?v=FDK0w34Z0nE 

 
4 จ. 23 มี.ค. 63 ความไม่เบียดเบียน 

ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 
ชุด "ตามรอยพ่อ 
ขอท าดี" 

https://www.youtube.com/watch?v=bF5kJa-bbWs 

 
5 จ. 30 มี.ค. 63 การท างานด้วยความ

รอบคอบ 
ชุด "ตามรอยพ่อ 
ขอท าดี" 

https://www.youtube.com/watch?v=knPZtARaTYA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FDK0w34Z0nE
https://www.youtube.com/watch?v=bF5kJa-bbWs
https://www.youtube.com/watch?v=knPZtARaTYA
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สื่อประชาสัมพันธ์ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

เรื่อง สาระส าคัญ 

1 อ. 7 เม.ย. 63 Infographic ชุด ITA คืออะไร 
ตอน "ITA คืออะไร" 

เกริ่นน าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการน าเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ในช่วงต่อ
จากนี้ โดยจะเป็นการน าเสนอสื่อในด้านที่เกี่ยวข้องกับ "การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" หรือ 
ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในตอนแรกจะน าเสนอในหัวข้อ 
"ITA คืออะไร" เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีความรู้ความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับ การประเมิน ITA 

2 จ. 13 เม.ย. 63 Infographic ชุด ITA คืออะไร 
ตอน "ITA ประเมินจากใคร" 

น าเสนอในหัวข้อ "ITA ประเมินจากใคร" เพ่ือให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานได้ทราบว่ามีการเก็บข้อมูลในการประเมินจากส่วนใดบ้าง 

3 จ. 20 เม.ย. 63 Infographic ชุด ITA คืออะไร 
ตอน "ITA ประเมินอะไร" 

น าเสนอในหัวข้อ "ITA ประเมินอะไร" เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้
ทราบว่ามีเครื่องมือ และประเด็นใดบ้างในการประเมิน ITA 

4 จ. 27 เม.ย. 63 Infographic ชุด ITA คืออะไร 
ตอน "ITA ประเมินแล้วได้อะไร" 

น าเสนอในหัวข้อ "ITA ประเมินแล้วได้อะไร" เพ่ือให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานได้ทราบถึงประโยชน์ของการประเมิน และเป็นการสรุป
ภาพรวมการประเมิน ITA 
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1. วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เสนอ Infographic ชุด ITA คืออะไร ตอน "ITA คืออะไร" 
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2. วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เสนอ Infographic ชุด ITA คืออะไร ตอน "ITA ประเมินจากใคร" 
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3. วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เสนอ Infographic ชุด ITA คืออะไร ตอน "ITA ประเมินอะไร" 
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4. วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เสนอ Infographic ชุด ITA คืออะไร ตอน "ITA ประเมินแล้วได้อะไร" 
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สื่อประชาสัมพันธ์ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

เรื่อง สาระส าคัญ 

1 อ. 5 พ.ค. 63 Infographic ชุดข้อค าถาม IIT 
ตอน "ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่" 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก 
ตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่าง 
เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกัน 
เป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน เต็มความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นต้น 

2 อ. 12 พ.ค. 63 Infographic ชุดข้อค าถาม IIT 
ตอน "ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ" 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่าง 
คุ้มค่า เป็นต้น 

3 จ. 18 พ.ค. 63 Infographic ชุดข้อค าถาม IIT 
ตอน "ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ" 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการใช้อ านาจ 
ของผู้บังคับบัญชาของตนเอง เกี่ยวกับการมอบหมายงาน  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ  ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เป็นต้น 
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ล าดับ 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

เรื่อง สาระส าคัญ 

4 จ. 25 พ.ค. 63 Infographic ชุดข้อค าถาม IIT 
ตอน "ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ" 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น  และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ เป็นต้น 
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1. วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เสนอ Infographic ชุดข้อค าถาม IIT ตอน "ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่" 
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2. วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เสนอ Infographic ชุดข้อค าถาม IIT ตอน "ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ" 
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3. วันจนัทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เสนอ Infographic ชุดข้อค าถาม IIT ตอน "ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ" 

 


