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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

********************* 
 หลักการประเมิน 
 แนวคิด “Open to  Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก 
“เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือ
แสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วย
ส่งเสริม   ให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาค
ส่วน 
 ทั้งนี้   การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับ                   
การประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น  แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ                       
มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ (58 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ต่อไป 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 
  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม  ่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุURL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่
อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์
ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด
ย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ                 
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การส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต) 
 
 หลักเกณฑ์การประเมินผล 
 1. การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 

 
 2. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

 
 
 3. ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                    
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลต าบลต าบลบุสูง 
คะแนนภาพรวมหน่วยงาน อปท. เทศบาลต าบลบุสูง  : ....71.5..คะแนน ระดับผลการประเมิน ....C... 
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 1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
  1) เทศบาลต าบลบุสูง  ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ....C... ( .71.5 คะแนน) ซึ่งเพ่ิมขึ้น 
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ...E... ( .....51.77... คะแนน)  
  2) สรุปผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563) ดังนี้ 

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 

IIT 
 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 84.90 99.82 เพ่ิมข้ึน 

2. การใช้งบประมาณ 77.71 97.86 เพ่ิมข้ึน 

3. การใช้อ านาจ 76.02 96.77 เพ่ิมข้ึน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 52.95 99.07 เพ่ิมข้ึน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 72.13 98.83 เพ่ิมข้ึน 

EIT 
 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 88.27 81.92 ลดลง 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.17 84.62 ลดลง 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน 83.78 76.87 ลดลง 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมูล 16.38 69.34 เพ่ิมข้ึน 

10. การป้องกันการทุจริต 0.00 18.75 เพ่ิมข้ึน 
 คะแนนเฉลี่ย 51.77 71.5  
 ระดับการประเมิน E C  
 
 3) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ ....การแก้ไขปัญหาการทุจริต....... 
  3.1 ตัวชี้วัดที่ ๕  
 
 4) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน และได้รับคะแนนมากกว่า 80 คะแนน คือ 
  4.1 ตัวชี้วัดที่ 1. การปฏิบัติหน้าที่ 

4.2 ตัวชี้วัดที่ 2. การใช้งบประมาณ 
  4.3 ตัวชี้วัดที่ 3. การใช้อ านาจ 
  4.4 ตัวชี้วัดที่ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
    
 5) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมขึ้น แต่มีค่าคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน คือ  
  ๕.1 ตัวชี้วัดที่ 9. การเปิดเผยข้อมูล 
  ๕.๒ ตัวชี้วัดที่ 10. การป้องกันการทุจริต 
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 6) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง คือ  
  6.1 ตัวชี้วัดที่ 6. คุณภาพการด าเนินงาน 
  6.2 ตัวชี้วัดที่ 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  6.3 ตัวชี้วัดที่ 8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
   
   
 2. ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   
 
 

ผลการประเมินเพ่ิมขึ้นจากปีที่
แล้ว  พบว่า ข้อ I7 ได้คะแนน
ประเมินน้อยที่สุด คือ ท่านรู้
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

มีการด าเนินงานแต่ยังไม่มากพอ 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 
 
 

ผลการประเมินลดลงจากปีท่ีแล้ว  
พบว่า ข้อ I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติ
ของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด  ได้
คะแนนประเมินมาก 

1. เทศบาลควรแนะแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
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 3. ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล 

1. O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

1.  URL ไม่พบแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 2564 25/5 

2. O5 ข้อมูลการติดต่อ 2. URL ไม่พบหมายเลขโทรสาร 
3. O12 รายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 
3. URL ไม่พบรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2563 

4. O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

4. URL ไม่พบ รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี 2564 รอบ 6 เดือน 
 

5. O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 

5. ไม่พบประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
เนื่องจากต้องขออนุญาตในการเข้าถึง
ข้อมูล ใน google drive 

6. O26 การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

6. URL ไม่พบการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปี 2564 

7. O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

7. URL ไม่พบ ได้แก่หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร, หลักเกณฑ์การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร, หลักเกณฑ์การ
พัฒนาบุคลากร, หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร, 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการ
สร้างขวัญก าลังใจ 

8. O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

8. URL ไม่พบช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบโดยตรง 

9. O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

9. URL ไม่พบข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ปี 2564 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต 

10. O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 10. URL ไม่พบประกาศเจตจ านง
สุจริตของผู้บริหารของผู้บริหาร
สูงสุด คนปัจจุบัน 

11. O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 11. URL ไม่พบการด าเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการ
ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรมและ
โปร่งใสของหน่วยงานอย่างชัดเจน 

12. O36 การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี 

 

12. URL ที่ให้มาไม่พบการ
ประเมินวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
ก า ร ทุ จ ริ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภ า ย ใ น
หน่วยงานและมาตรการแก้ ไข 
ประจ าปี 2564 

13. O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

13. URL ไม่พบการด าเนินการ
เพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

14. O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

14. URL ไม่พบการแสดงการ
ด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจนในปี 
2564 

15. O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

15. URL พบข้อมูลรายละเอียด 
รายงาน ITA ปี 2563 ไม่ครบทั้ง
3องค์ประกอบ ขาดประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้อง
แก้ไข 

16. O43 การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

16. เนื่องจาก ไม่พบข้อบกพร่อง
จากการประเมินผล ITA ปี 2563 
ใน O42 จึงไม่สามารถตรวจสอบ
ความสอดคล้องได้ 

 
 



-๘- 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลต าบลบุสูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการ
ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ เทศบาลต าบลบุสูง ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การด าเนินการ 
ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ  (1) การรับรู้ เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน  
(2) การใช้จ่ายงบประมาณ  

(1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ให้บุคลากรภายใน
หน่วยงาน  
(2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมี
ส่ ว น ร่ ว ม ในการตร วจสอบกา ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ  
(3) มีช่องทางเพ่ือให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย  โดยมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  

1.  หลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติ มีการ
การส่งหนังสือและประกาศไปยังหมู่บ้าน 
นายอ าเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด 
     - มีการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ  

(1) การรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของ
ท่านเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
(2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือ ยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
(3) การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง  
(4) การก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  

(1) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ    
(2) มีขั้นตอนการขออนุญาต   การขอยืมที่
ถูกต้อง  
(3)  สร้างมาตรการการก ากับดูและและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
  

1. มีแบบค าขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการ  



-๘- 
2. ด้าน EIT มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตัวชี้วัด  ประเด็นการประเมิน  มาตรการ การด าเนินการ 
ตัวชี้วัดที่  6 คุณภาพการด าเนินงาน (1) การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้รับบริการ

เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด  
(2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มา
ติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันของพนักงาน  
(3) มีการเปิดเผยข้อมูล 
 

(1) มีขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการอย่างชัดเจน  
(2) สร้างจิตส านึกแก่พนักงานในหน่วยงานให้บริการ
ต่อผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 
(3) ต้องมีการเปิดเผย ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการ
อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการให้ผู้
มาติดต่ออย่างโปร่งใส โดยเฉพาะ 
(๔) ควรมีประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อ่ืนใดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ มีมาตรการโดยการจัดท าประกาศการไม่
เรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ 

1. มีการประกาศขั้นตอนการ
บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ
ด าเนินการตามก าหนด 

ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล  (1) ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ชัดเจน  
(2) ประชาสัมพันธ์โครงสร้างของหน่วยงานให้
ครอบคลุม  
(3) มีการประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงาน
บุคคลให้ครอบคลุม และก าหนดระยะเวลาที่
ชัดเจน  
 

(1) ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ชัดเจน  
(2) ประชาสัมพันธ์โครงสร้างของหน่วยงานให้
ครอบคลุม  
(3) มีการประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลให้
ครอบคลุม และก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน  
 

1. มีการด าเนินการตาม
ก าหนด 

 
 
 



-๙- 
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

(1) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง  

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  ส านักปลัด/  
กองคลัง  

รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ 
สิ้นปีงบประมาณ  

(2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  (1) ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงานหน่วยงานเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน  

ส านักปลัด  

(3) ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสใน การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน  

ส านักปลัด  

(4) การจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน  

ส านักปลัด /
กองคลัง 

5) การเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการอย่าง
ถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการให้ผู้มา
ติดต่ออย่างโปร่งใส  

จัดท าประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อ่ืนใดในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการจัดทา
ประกาศไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ  

ส านักปลัด  

6) การตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลา 
พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ  

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน  ส านักปลัด  

7) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินงาน  

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บุคลากรและ
สาธารณชนรับทราบ  

ส านักปลัด  

8) มีการมอบหมายงาน การปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการทางาน  
(2) ผู้บริหารเน้นย้ าในที่ประชุมเรื่องความเป็นธรรมในการประเมิน เพ่ือเพ่ิมความ
ตระหนักให้กับหัวหน้างาน  

ส านักปลัด /
กองคลัง 
กองช่าง 



 


