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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

ในป พ.ศ. 2563

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอีปาด
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ



บทนํา

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐ
กลุ มเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนําขอมูลผลการประเมิน
รวมท้ังขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงานไดอยางเหมาะสม เพ่ือแสดง
ใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการปองกันและปราบปราม
การทจุรติ รวมท้ังสะทอนถึงความต้ังใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล

  สํานักงานปลัด หวังเปนอยางย่ิงวา การวิเคราะหผลการประเมินในคร้ังน้ี จะชวยสงเสรมิ สนับสนุน
และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐขององคการบริหารสวนตําบลอีปาด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ



รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในป พ.ศ. 2563

ขององคการบริหารสวนตําบลอีปาด อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ

1. หลักการและเหตุผล

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา
เคร่ืองมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกนัการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวย
งานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชช่ือวา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธทีสํ่าคัญของยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือเปนการยกระดับ
ใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปนมาตรการปองกัน
การทุจริตเชิงรุก ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุ งหวังใหหน วยงานภาครัฐที่เขารับ
การประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลอีปาด
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครฐั (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ . 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลอีปาด
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมไดคะแนน รอยละ 71.83 คะแนน ระดับผลการประเมิน
อยูในระดับ C

คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด มีดังน้ี
อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน

1 การปฏิบัติหนาท่ี 95.91
2 การแกไขปญหาการทุจริต 92.29
3 การใชอํานาจ 91.57
4 การใชทรัพยสินของราชการ 89.81
5 การใชงบประมาณ 89.01
6 ประสิทธิภาพการสือ่สาร 81.50
7 การปรับปรุงการทํางาน 76.30
8 คุณภาพการดําเนินงาน 75.29
9 การเปดเผยขอมูล 73.79
10 การปองกันการทุจริต 31.25



3. การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ในป พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลอีปาด

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ขององคการบริหารสวนตําบลอีปาด อําเภอ
กนัทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่แสดง
ใหเหน็ถึงจุดแข็ง และจดุออนท่ีตองพัฒนา ดังตอไปน้ี

  3.1 จุดแข็ง  (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 85) คือ แบบวัด IIT ซึ่งสะทอนประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริตมุงผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน
จํานวน  5  ตัวช้ีวัด ดังน้ี
   1. ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหนาที่ โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ 95.91 เปนคะแนน
จากตัวชี้วัดที่มวัีตถุประสงค เพื่อประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบติังานของบุคลากรอื่น
ในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส
ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน
ไมวาจะเปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอที่รู จักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงมั่น
เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งลวนถือเปนลักษณะการปฏิบัติหนาที่
ในฐานะเจาหนาที่ของรัฐอยางมีคุณธรรมนอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูในประเด็นที่เก่ียวของกับพฤติกรรม
การเรียกรบัเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นๆ ของบุคลากรอื่นในหนวยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหนาที่
และในกรณีชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตาง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรอืแมแตกรณีการใหเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่น ๆ ตอบุคคลภายนอก ซึ่งถือเปนความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการรับสินบนไดในอนาคต
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 6 ขอ

   2. ตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ 92.29
เปนคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหา
การทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกบัการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริต
อยางจริงจัง โดยหนวยงานจะตองทบทวนนโยบายที่ เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงาน
ใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพ่ือใหเกดิการแกไข
ปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริต
ของหนวยงานที่จะตองทําใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสรางความเชื่อมั่นใหบุคลากร
ภายในในการรองเรียน เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีกระบวนการ
เฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน ไปปรบัปรงุการทํางานเพือ่ปองกันการทจุรติ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 6 ขอ

   3. การใชอํานาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ 91.57 เปนคะแนนจากตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค เพื่อประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง
ในประเด็นที่เก่ียวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิ
ประโยชนตาง  ๆ ซึ่ งจะตอง เปนไปอยาง เปนธรรมและไม เลือกปฏิบัติรวมไป ถึงการใชอํานาจสั่ งการ
ใหผูใตบังคับบัญชาทําในธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชาหรือทําในสิ่งที่ไมถูกตอง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการบรหิารงานบุคคลทีอ่าจเกิดการแทรกแซงจากผูมอํีานาจ การซ้ือขายตําแหนง หรือการเอือ้ผลประโยชน
ใหกลุมหรอืพวกพอง ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 6 ขอ



   4. ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ 89.81
เปนคะแนนจากตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสิน
ของราชการ ในประเด็นท่ีเกีย่วของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงาน
ไปเปนของตนเองหรอืนําไปใหผูอ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายใน
หนวยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงานซ่ึงหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและ
สะดวก นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง
เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบการใชทรัพยสนิของราชการของหนวยงานดวย ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 6 ขอ

   5. ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ 89.01 เปนคะแนน
จากตัวช้ีวัดที่ มีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินการรับรูของบุคลากร ภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ
ของหนวยงานของตนเอง ในประเด็นทีเ่ก่ียวของกับการใชจายเงิน งบประมาณ นับต้ังแตการจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึงลกัษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา
เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่อง
ตาง ๆ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
และการตรวจรับพัสดุดวย นอกจากน้ียังใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 6 ขอ

 3.2 จุดออนท่ีตองพัฒนา (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนตํ่ากวารอยละ 85) มีจํานวน 5 ตัวช้ีวัด ดังน้ี

 1. ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ 89.01
เปนคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค เพือ่ประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสือ่สาร ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเร่ืองตางๆ
ตอสาธารณชน ผานชองทางท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลทีเ่ผยแพรจะตองครบถวน
และเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชนควรรบัทราบ รวมถึง
การจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน/การใหบริการ และมีการช้ีแจงในกรณีที่มีขอกังวลสงสัยไดอยางชัดเจน นอกจากน้ี ยังประเมิน
การรับรูเกี่ยวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย
ซึ่งสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย
ขอคําถามจํานวน 5 ขอ

   2. ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรบัปรงุระบบการทํางาน เปนตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการ
รับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทํางาน
ในประเด็นท่ีเกีย่วของกับการปรบัปรงุพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและกระบวนการทํางานของ
หนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดาํเนินงานเพื่อใหเกดิความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย ท้ังน้ี นอกจากหนวยงานจะตองปรับปรงุพัฒนาการดําเนินงานใหดี
ข้ึนแลว ยังควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากขึ้นอีกดวย ประกอบดวย
ขอคําถามจํานวน 5 ขอ



   3. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรู
ของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการคุณภาพการดําเนินงาน ในประเด็น
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไวอยาง
เครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ /
ใหบรกิารของหนวยงานแกผูรบับริการ ผูมาติดตอ หรอืผูมสีวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบดิเบือน
ขอมูล ซึ่งสะทอนถึงการปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับประสบการณตรงในการ
ถูกเจาหนาที่เรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหนาที่ดวย นอกจากนี้ ยังประเมิน
การรับรู เกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานที่จะตองคํานึงถึงประโยชน
ของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอ้ือประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุมใดกลุมหน่ึง
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 5 ขอ

   4. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการเผยแพร
ขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ
ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล
(2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก
แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซ้ือจดัจางหรอืการจดัหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงานไดแก การจัดการ
เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซ่ึงการเผยแพรขอมูล
ในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน ประกอบดวย 5 ตัวช้ีวัด
ยอย (33 ขอมูล)

   5. ตัวชี้ วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต เปนตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
การเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน
ใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริต
ของผูบริหาร การประเมินความเสีย่งเพือ่การปองกันการทุจรติ การเสรมิสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพ่ือสงเสรมิความโปรงใส
และปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงการใหความสําคัญตอผลการประเมิน
เพ่ือนําไปสูการจัดทํามาตรการสงเสริมความโปรงใสภายในหนวยงาน และมีการกํากับติดตามการนําไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม ประกอบดวย 2 ตัวช้ีวัดยอย (10 ขอมูล)



4. ขอเสนอแนะจากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)
  จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA) ประจําป 2563” ท่ีกําหนดใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป
ภายในป 2565 พบวา ผลคะแนนการประเมินหนวยงานของทานจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (OIT) จํานวนท้ังสิน้ 10 ตัวช้ีวัด
  มีแบบวัดที่มีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT  ซึ่งสะทอน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสตัยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์สูงสดุและคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก
อยางชัดเจน
  สวนแบบวัดท่ีมคีะแนนตํ่ากวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ 85) คือ แบบวัด EIT OIT จึงมขีอเสนอแนะ
เพ่ือการปรบัปรงุการดําเนินงานใหมผีลการประเมินทีดี่ย่ิงข้ึนในปถัดไป ดังตอไปน้ี
  - แบบวัด EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ
อยางมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลอืกปฏิบัติ จึงควรดําเนินการดังน้ี
   1) คุณภาพการดําเนินงาน
    ประชาสัมพันธเกีย่วกับระบบและข้ันตอนการใหบริการงานดานตางๆ อยางท่ัวถึง
และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
   2) ประสิทธิภาพการสือ่สาร
    จดัทําสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมลูบนเว็บไซตหลักของหนวยงานใหงาย
ตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสมัพันธแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกนัอยางชัดเจนและตอเน่ือง
   3) การปรับปรุงระบบการทํางาน
    สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพื่อรวมกันทบทวน
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนทั่วไปมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ
ไดโดยสะดวก
  - แบบวัด OIT เปนการเปดเผยขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ ที่เปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะ
บนเว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยมีมาตรการทีเ่ปนรูปธรรม จึงควรดําเนินการดังน้ี
   1) การเปดเผยขอมูล
    เนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูล
ดานการบรหิารงานทัว่ไป งบประมาณ การจัดซือ้จัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบรหิารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังขาว
ประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนทั่วไป และการใหบริการผานระบบ
e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา
ท้ังน้ี ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลกัของหนวยงานโดยตรง
   2) การปองกันการทุจริต
    จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษาและวิเคราะห
ผลการประเมินของปที่ผานมาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากน้ันจัดทําแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
  ที่สําคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงาน
ในการปรบัปรงุระบบใหทันสมยัและมีการติดตอส่ือสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเรว็และมีประสทิธิภาพ



5. ขอเสนอแนะจากจากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ขององคการบริหารสวนตําบลอีปาด อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ

5.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT) จากตัวช้ีวัดท่ี 1 – ตัวช้ีวัดท่ี 5 บงช้ีใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงาน
ท่ีเปนไปตามหลกัการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยบุคลากรสวนมากมีความเช่ือมั่นและแสดง
ความไววางใจตอการบริหารงานของผู บริหารที่มุ งสู การปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผล
โดยส่ิงท่ีควรเปนประเด็นในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียดดังน้ี

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมินที่ตองพัฒนา
(ประเด็นท่ีมีคะแนน ตํ่ากวารอยละ 85)

วิธีการพัฒนา

ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใชอํานาจ i13 ทานไดรับมอบหมายงาน
จากผูบังคบับัญชาอยางเปนธรรม
มากนอยเพียงใด

- สรางการรับรูของบุคลากร ภายใน
หนวยงานตอการใชอํานาจ
ของผูบังคับบัญชา ในประเด็น
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน
การประเมินผลการปฏิบติังาน
การคัดเลือกบุคลากร
เพ่ือใหสิทธิประโยชนตาง ๆ
อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ

i14 ทานไดรับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด
i15) ผูบงัคับบญัชาของทาน
มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา
อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

ตัวช้ีวัดที ่4 การใชทรัพยสิน
ของราชการ

i20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของทาน มคีวามสะดวก
มากนอยเพียงใด

- สรางการรับรูของบคุลากร
ภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสิน
ของราชการ เชน การทําบันทึก
ขอตกลงหรือประกาศ ใหบุคลากร
ทราบถึงนโยบาย การไมนํา
ทรัพยสินของหนวยงานไปใช
ประโยชนสวนตัว มีการจดัทํา
ประกาศ ขอปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพยสินของทางราชการไปใชใน
การปฏิบัติงานใหบุคลากรภายใน
และภายนอกหนวยงานทราบ

ตัวช้ีวัดที ่2 การใช
งบประมาณ

i7 ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจาย
งบประมาณประจําป ของหนวยงาน
ของทาน มากนอยเพียงใด
i12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน
มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ ตามประเด็น ดังตอไปน้ี
มากนอยเพียงใด
- สอบถาม

- มีมาตรการในการเผยแพรขอมูล
ที่เกี่ยวของกบัการใชจาย
งบประมาณใหบุคลากรทราบ
เชน แผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป ความคืบหนา  ความ
คุมคา หรือประโยชนทีจ่ะเกิดขึ้น
โดยเฉพาะโครงการพัฒนา



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมินที่ตองพัฒนา
(ประเด็นท่ีมีคะแนน ตํ่ากวารอยละ 85)

วิธีการพัฒนา

- ทักทวง
- รองเรียน

- จัดทาํรายงานการใชงบประมาณ
รายจายประจําป การจัดซ้ือวัสดุ
ครุภัณฑ งานกอสราง งานสงเสริม
คุณภาพชีวิต เปนตน โดยระบุ
วัตถุประสงคท่ีชัดเจนในการใชจาย
งบประมาณ และเผยแพร
ประชาสัมพันธใหบุคลากรและ
สาธารณชนไดรบัทราบ

  5.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) จากตัวช้ีวัดที่ 6 – ตัวช้ีวัดที่ 8 บงช้ีใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความ
เช่ือม่ันในคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐานข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว โดยมีการ
ใหขอมูลทีชั่ดเจนแกผูรบับริการอยางตรงไปตรงมา ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ
และไมพบวามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เปนเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนอื่นๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได สิ่งที่ควร
เปนประเด็นในการพัฒนาสําหรบัหนวยงาน มีรายละเอียดดังนี้

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมินที่ตองพัฒนา
(ประเด็นท่ีมีคะแนน ตํ่ากวารอยละ 85)

วิธีการพัฒนา

ตัวช้ีวัดที ่7 ประสิทธิภาพ
การสือ่สาร

e6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงาน
ท่ีทานติดตอ มีลกัษณะดังตอไปน้ี
มากนอยเพียงใด
- เขาถึงงาย
- มีชองทางหลากหลาย

- จัดใหมีและปรับปรุงศูนยขอมลู
ขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูล
ขาวสารของทางราชการ

e9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจง
และตอบคําถาม เมื่อมีขอกงัวลสงสัย
เก่ียวกับการดําเนินงานไดอยางชัดเจน
มากนอยเพียงใด

- จัดใหมชีองทางการส่ือสาร
เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแก
ประชาชนผูรับบริการท่ีจะติดตอ
สอบถามหรือขอขอมลู หรือรับฟง
คําติชม/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
การดําเนินงาน/การใหบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุง
ระบบการทํางาน

e11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ
มีการ ปรบัปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การใหบริการใหดีข้ึน มากนอยเพียงใด

- จัดใหมีการอํานวยความสะดวก
ในการบริการประชาชน
หรือผูมาติดตอ

e12 หนวยงานท่ีทานติดตอมีการปรับปรุง
วิธีการและ ข้ันตอนการดําเนินงาน/
การใหบริการใหดีข้ึน มากนอยเพียงใด

- มีการประเมินผลความพึงพอใจ
ณ จุดใหบรกิารในรูปแบบท่ีงายและ
สะดวกตอผูรับบริการและการนํามา
สรปุผลการประเมินมาวิเคราะห
สรปุรายงานใหผูบริหารหนวยงาน

e14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาส
ใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนได



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมินที่ตองพัฒนา
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สวนเสยี เขาไปมีสวนรวมในการ ปรับปรงุ
พัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการ
ของหนวยงานใหดีข้ึน มากนอยเพียงใด

พิจารณา เพื่อปรบัปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงานและบรกิาร
อยางนอยปละ 2 ครั้ง รวมทั้ง
เผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากร
ในองคกรและประชาชนไดรับทราบ

e15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการ
ปรบัปรุงการ ดําเนินงาน/การใหบริการ
ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด

- ผูบริหารจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นบุคลากรอยางนอยปละคร้ัง
เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรงุ
กระบวนการทํางาน คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน และการบริการใหดีข้ึน
และเผยแพรประชาสมัพนัธผลการ
ประชุมใหบคุลากรและประชาชน
ทราบ

ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน

e1 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ
ปฏิบัติงาน/ ใหบรกิารแกทาน
ตามประเด็นดังตอไปน้ี มากนอย เพียงใด
- เปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนด
- เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด

- จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูมาติดตอหรือรับบริการ
ณ จุดใหบรกิารในรูปแบบท่ีงายและ
สะดวก และรายงานผลใหผูบริหาร
ทองถิ่นไดรับทราบ อยางนอยปละ
2 ครั้ง รวมทั้งเผยแพรผลการ
ประเมินใหบุคลากรในหนวยงาน
และสาธารณชนไดรับทราบ
- จัดทําแผนผังแสดงข้ันตอน/
ระยะเวลาใหบริการประชาชน
และระบุผูรับผิดชอบงานใหบริการ
ในทุกกระบวนงานใหทราบ
โดยเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบผานชองทาง
ที่หลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อ
สังคมออนไลนบอรดประชาสัมพันธ
จดหมายขาว เสยีงตามสาย
หอกระจายขาว ฯลฯ
3. พัฒนาการบริการ สราง
มาตรฐานทีเ่ทาเทียมกัน
เชน การจัดใหมีบัตรคิว

e2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ
ปฏิบัติงาน/ ใหบรกิารแกทาน
กับผูมาติดตอคนอ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกัน
มากนอยเพียงใด
e3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ
ใหขอมูล เกี่ยวกับการดําเนินการ/
ใหบรกิารแกทาน อยางตรงไปตรงมา
ไมปดบังหรอืบิดเบือนขอมูล มากนอย
เพียงใด
e5 หนวยงานท่ีทานติดตอ
มีการดําเนินงาน โดย คํานึงถึงประโยชน
ของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก
มากนอยเพียงใด



  5.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) จากตัวช้ีวัดท่ี 9 – ตัวช้ีวัดท่ี 10 บงช้ีใหเห็นวาหนวยงานมีการวางระบบท่ีดี เพ่ือ
เปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบอยางเปนปจจบัุนแสดงถึงความพยายามของหนวยงาน
ที่จะป องกันการทุจริตในหนวยงานให ลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนไดทําให โดยรวมแลวหนวยงาน
สามารถเปน “ตนแบบ” ในการดําเนินงานในดานความโปรงใสแกสวนราชการอ่ืนๆ ได ส่ิงทีค่วรเปนประเด็นในการ
พัฒนาสาํหรับหนวยงาน มีรายละเอียดดังน้ี

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมินที่ตองพัฒนา
(ประเด็นท่ีมีคะแนน 0 คะแนน)

วิธีการพัฒนา

ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปดเผย
ขอมูล

O11 รายงานการกํากบั ติดตาม
การดําเนินงาน ประจําปรอบ 6 เดือน

- แสดงความกาวหนา
ในการดําเนินงานตามแผน
ดําเนินงานประจาํป

O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป - แสดงผลการดําเนินงานตามแผน
ดําเนินงานประจาํป

O17 E–Service -เพิ่มชองทางการบริการแบบ
E-Service ผานทางเว็บไซต
ของหนวยงาน

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณ
ประจําป

- แสดงผลการดําเนินงาน
ตามแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง
หรือการจัดหาพสัดุประจําป

- แสดงผลการจัดซ้ือจัดจาง
ของหนวยงาน

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

- จัดทําและเผยแพรประกาศ
หลักเกณฑการบรหิารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดานการสรรหาและการคัดเลือก
บุคลากรการบรรจุและแตงต้ัง
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบติังาน
บุคลากร การใหคุณใหโทษและ
การสรางขวัญกําลังใจ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แสดงคูมือหรือแนวทาง
การดําเนินการตอเร่ืองรองเรียน
ที่เกี่ยวของกบัการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี
ของหนวยงาน

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

- ควรจัดใหมีชองทาง
แจงเรื่องรองเรียนการทุจริต
เปนการเฉพาะผานทางเว็บไซต
ของหนวยงาน
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ตัวช้ีวัดที ่10 การปองกัน
การทจุริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทจุริต
ประจําป

- แสดงผลการประเมินความเส่ียง
ของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติ
หนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต
หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน

O37 การดําเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียง
การทจุริต

- แสดงการดําเนินการหรือกจิกรรม
ท่ีแสดงถึงการจัดการความเสีย่ง
ในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริต
หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน

O40 รายงานการกํากบั ติดตาม
การดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําป
รอบ 6 เดือน

- แสดงความกาวหนา
ในการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ตามขอ o39

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความ โปรงใสภายในหนวยงาน

- แสดงการวิเคราะหผลการประเมิน
คณุธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ในปพ.ศ. 2563
- มีมาตรการเพ่ือขับเคล่ือน
การสงเสรมิคุณธรรมและความ
โปรงใส ภายในหนวยงานใหดีข้ึน
ซ่ึงสอดคลองตามผลการวิเคราะห
ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียด
ตางๆ

O43 การดําเนินการตามมาตรการสงเสริม
คณุธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงาน

- แสดงผลการดําเนินการ
ตามมาตรการเพือ่สงเสรมิคณุธรรม
และความโปรงใสภายในหนวยงาน



6. ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึนเน่ืองจากไดคะแนนตํ่าสดุ คือ ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ไดคะแนน
รอยละ 31.25 มีรายละเอียด ดังน้ี

ตัวช้ีวัด หัวขอการประเมิน คาเฉลี่ยคะแนน
ตัวช้ีวัดที ่10 การปองกัน
การทจุริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทจุริต
ประจําป

0.00

O37 การดําเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียง
การทจุริต

0.00

O40 รายงานการกํากบั ติดตาม
การดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําป
รอบ 6 เดือน

0.00

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงาน

0.00

O43 การดําเนินการตามมาตรการสงเสริม
คณุธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงาน

0.00

7. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น
มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม

มีแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับ
การใชทรัพยสิน
ของ ราชการที่ถูกตอง

จัดทําแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับ
การใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง

สํานักงานปลัด/กองคลัง รายงาน
ความกาวหนาและ

สรปุผล
ณ 31 มีนาคม

2564
ใหความรูเกี่ยวกับ
การปองกันผลประโยชน
ทับซอน

ฝกอบรมหรือประชุมพนักงานเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน

สํานักงานปลัด

ใหความรูเรื่องการประเมิน
คณุธรรม
และความโปรงใส
ในการ ดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA)

รณรงคใหความรูเรื่องการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ผานสือ่สังคมออนไลน
หรือส่ือสารสนเทศของหนวยงาน

สํานักงานปลัด

การจดัทําประกาศขอปฏิบัติ
ในการขอยืมทรัพยสิน
ของทางราชการไปใชในการ
ปฏิบัตงิาน

จัดทําประกาศขอปฏิบัติในการข ยืมทรพัย
สินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน
ใหบคุคลภายในและภายนอกหนวยงาน
ทราบใหชัดเจน

สํานักงานปลัด/กองคลัง

การปรับปรงุระบบการทาํงาน จัดทํามาตรการลดข้ันตอนในการใหบริการ
เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (One stop
service) การใหบริการโดยใชระบบ IT

สํานักงานปลัด

ชองทางแจงเรื่องรองเรียน
การทจุริตเปนการเฉพาะ
ผานทางเว็บไซตหนวยงาน

จัดใหมีชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต
เปนการเฉพาะผานทางเว็บไซต
ของหนวยงาน

สํานักงานปลัด



มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม
การตรวจสอบและการตออายุ
เว็บไซตของหนวยงาน
ใหสามารถใชงานได

ตรวจสอบและปรับปรงุเวบ็ไซต
ของหนวยงานใหเปนปจจุบัน

สํานักงานปลัด รายงาน
ความกาวหนาและ

สรปุผล
ณ 31 มีนาคม

2564
หลักเกณฑการบรหิารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

จัดทําประกาศหลักเกณฑการบรหิารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ดานการสรรหาและ
การคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแตงต้ัง
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร
การ ประเมนิผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ

สํานักงานปลัด

E-Service เพิ่มชองทางการบริการแบบ E-Service
ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน

สํานักงานปลัด

การดําเนินงาน -จัดทําข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน/การใหบรกิารอยางชัดเจน
- สรางจิตสํานึกใหแกพนักงานในหนวยงาน
ใหบริการตอผูรับบริการ หรอืผูมาติดตอ
อยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏบิัติ
- ใหขอมูลผูมารับบริการหรือผูมาติดตอ
อยางถูกตอง ตรงไปตรงมา ไมปดบังขอมูล

สํานักงานปลัด กองคลัง
กองชาง

การใชอํานาจ - สรางการรับรูของบุคลากรภายใน หนวย
งานตอการใชอํานาจของ ผูบังคับบัญชา
ในประเด็นเกีย่วกับ การมอบหมายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานการคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตางๆ
อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ

สํานักงานปลัด

การเผยแพรขอมูลขาวสาร - เผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบอยางชัดเจน การเผยแพรขอมูล
เขาถงึไดงายไมซับซอน และมีชองทาง
หลากหลาย
-สรางการรบัรูใหผูมาติดตอหรือ ผูรบับริการ
สามารถแสดงความคิดเหน็ ติชม รองเรียน
ตอการทจุริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานได

สํานักงานปลัด


