






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง  
อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 

 



 
 

ค าน า 
 

ตามท่ี ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจ าปี พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
และเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 -
2564) ของเทศบาลต าบลพระบาทวังตวง เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน า ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  เมื่อผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ประกาศแล้ว เทศบาต าบลพระบาทวังตวง ในฐานะหน่วยงานผู้รับการประเมิน จึงควรมีการน าผลการ
ประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีข้ึน สอดรับกับการประเมินต่อไป 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  

 
ความเป็นมาของการประเมิน 
  กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอ
การบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐและ
ดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันเพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวก
หลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Base) เข้า
ด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีภาพลักษณ์
ที่ดีข้ึนในอนาคต อันจะน าไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
ระบบ และส่งผลดีต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความ
โปร่งใสน ามาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
 
ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 
 



 
 
 

 
 
 
 ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA)  ของเทศบาลต าบลพระบาทวังตวง มีคะแนน
รวม ๕๔.7๘ อยู่ในระดับ E มีรายละเอียด ดังนี้  

1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินของราชการ  มีค่า
ต่ าสุด เท่ากับ ๖๑.๙๙ ซึ่งหน่วยงานต้องจัดท าข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่น า
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงการท างาน  มีค่าต่ าสุด  
เท่ากับ 6๙.๘๒ ซึ่งหน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one 
stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

  3. ด้าน OITพบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การป้องกันการทุจริต มีค่าต่ าสุด 
เท่ากับ ๑๒.๕๐ ซึ่งในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
การทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 

๒ 



การน าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินของราชการ  มีค่าต่ าสุด เท่ากับ ๖๑.๙๙ ซึ่งหน่วยงานต้องจัดท าข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากร 
ทราบถึงนโยบายการไม่น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคล
ภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 
ตารางการผลการประเมนิแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

1.จัดท าข้อตกลงหรือ
ประกาศให้บุคลากร
ทราบถึงนโยบายการไม่
น าทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้เป็น
ประโยชน์ส่วนตัว 
2.จัดท าประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

1. จัดท าคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบ 
3. ส่งหนังสือถึงผู้น าชุมชนให้ประชาสัมพันธ์ให้
รับทราบโดยทั่วกัน 
4. เผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ผ่านเว็บไซต์ 
5. เผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ผ่านเฟชบุ๊ก 
6. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าส านักงาน 

1.มาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และ
การให้หรือรับสินบน 
2.มาตรการป้องกันละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือ
ประชาชน 

1.ส านักปลัด 
2.กองคลัง 

  

 
 
 
 
 

๓ 



ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงการท างาน  มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 6๙.๘๒ ซึ่งหน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น 
การให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
ประเด็นที่

เป็น
ข้อบกพร่อง
/จุดอ่อน 
จากการ
ประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
รายงาน

ความก้าวหน้าและ
สรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

1.หน่วยงาน
ต้องมี
มาตรการ
ลดขั้นตอน
ในการ
ให้บริการ 
เช่น การ
ให้บริการ ณ 
จุดเดียว 
(one stop 
service) 
การ
ให้บริการ
โดยใช้ระบบ 
IT จะต้องมี

๑. จัดท ามาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one 
stop service) และการให้บริการโดยใช้ระบบ IT 
๒. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการ ของหน่วยงาน 
๓. การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

๑. ลดขั้นตอนในการให้บริการ 
๒. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานการบริการให้เกิด
ความโปร่งใสมีวิธีการและ
ขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 

1.ส านักปลัด 
๒. กองคลัง 
๓. กองช่าง 

  

๔ 



ช่องทางให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การ
เสนอแนะ
การ
ปฏิบัติงาน
ของ
เจ้าหน้าที่ 
 
ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การป้องกันการทุจริต มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 61.61 ซึ่งในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านง 
หรือค าม่ันสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน และ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" 
 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

1.ผู้บริหารควรแสดง
เจตจ านงหรือค ามั่น
สัญญาว่า จะปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

1. ผู้บริหารเทศบาลต าบลพระบาทวังตวงได้มีการ
แสดงเจตจ านง หรือค ามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล  และมีการเผยแพร่โดยออกเป็น
ประกาศ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าส านักงาน, 
จัดท าหนังสือแจ้งผู้น าชุมชน, และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของเทศบาลฯ แล้ว  

1.มาตรการในการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ 

1.ส านักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
๔.หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

  

๕ 



 
 
 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 
จากการประเมิน (ต่อ) 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

2.จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันแก้ไขการทุจริต
ประจ าปีให้ชัดเจน
เผยแพร่ต่อสาธารณะ  

2. เทศบาลฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุณี  สุภาจันทร์
ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
รับผิดชอบเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบได้มีการบันทึกข้อความให้รับทราบผลการ
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งผ่านการตรวจ
รับรองตั้งแต่ปี 2561 ต่อมาเทศบาลฯ ได้มอบหมาย
ให้นางสาวสุกฤตา  ศักดิภัทรสุนทร ต าแหน่ง นิติกร
ปฏิบัติการ รับผิดชอบเรื่องการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
และในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการปรับปรุง ใน
ระบบ e-plannacc มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการปรับปรุงอีกครั้ง 
เพ่ือรองรับการตรวจประเมิน และได้รายงานในระบบ 
e-plannacc ให้ชัดเจน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลฯ เรียบร้อยแล้ว 

 1.ส านักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
๔.หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

  

๖ 



ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 
จากการประเมิน (ต่อ) 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

3.กลุ่มองค์กรชุมชน  
มีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริต เช่น เป็น
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

3. ส าหรับในเรื่องของการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น 
เทศบาลฯ ได้ด าเนินการมาโดยตลอด  
    3.1 กองคลัง ได้แต่งตั้งประชาชนเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 
    3.2 ในการออกแจกเบี้ย ผู้มีความพิการ, ผู้สูงอายุ ทาง
เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง ได้ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นสักขีพยานการรับเบี้ยทุกครั้ง แต่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563           กรมบัญชีกลาง ได้
ก าหนดให้มีการโอนเงินเข้าบัญชี และเลือกที่จะรับแบบเดิม
ได้ แต่ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะให้โอนเข้าบัญชี ดังนั้น มีจ านวน
ส่วนน้อยทีย่ังเลือกจะรับเป็นเงินสด เทศบาลพระบาทวัง
ตวงจึงให้มารับได้ที่เทศบาลฯ แทนการออกพ้ืนที่แบบเดิม ๆ 
    3.2 ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลฯ 
ได้มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์ 
      จากข้อมูลข้างต้น จะพบว่า เทศบาลฯ เปิดโอกาสให้
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุก ๆ 
งานของเทศบาลฯ เพียงแต่ไม่มีการเผยแพร่ให้รับทราบโดย
ทั่วถึง 
     ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลฯ จะ
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ให้ได้รับทราบต่อไป 

    

๗ 



 

ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อน 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(1)มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยว 
กับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 

ส านักปลัด/กองคลัง -รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

(2) ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

(1) ฝึกอบรมหรือประชุม 
พนักงานหน่วยงานเพ่ือให้ 
ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน ์
ทับซ้อน 

ส านักปลัด 

(3) ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านสื่อสังคม 
ออนไลน์หรือสื่อสารสน 
เทศของหน่วยงาน 

ส านักปลัด 

(4) การจัดท าประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มีการจัดท าประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้
บุคคลภายในแลภายนอก 
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

ส านักปลัด/ กองคลัง 

5) การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้ 
บริการอย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการ 
ให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่
เรียกร้องประโยชน์อื่นใด
ในการปฏิบัติหน้าที่ และ
มีการจัดท าประกาศ 
ไม่เรียกรับผลประโยชน์
หรือทรัพย์สินใดๆ 

ส านักปลัด 

6) การตรวจสอบและต่อ
อายุเว็บไซต์ให้ทันก าหน
เวลา พร้อมที่จะเผยแพร่
ข้อมูลให้ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุง
เว็บไซต์ 
ของหน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบัน 

ส านักปลัด 

7) เปิดโอกาสให้ผู้รับ 
บริการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงการ 

ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การ 
ร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะ 

ส านักปลัด 

 

๖ ๗ 
๗ 

๗ 

๘ 



 
 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
ด าเนินงาน เพ่ือให้บุคลากรและ

สาธารณชน 
รับทราบ 

ส านักปลัด/กองคลัง -รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

8) มีการมอบหมายงาน 
การปฏิบัติงาน รวมถึง
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับ 
คุณภาพของงาน โดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

(1) สร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินและการท างาน 
(2) ผู้บริหารเน้นย้ าในที่
ประชุมเรื่องความเป็น
ธรรมในการประเมิน เพื่อ
เพ่ิมความตระหนักให้กับ
หัวหน้างาน 

ส านักปลัด/กองคลัง 
/กองช่าง 

 

 
 

๙ 


