บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
งานนิติการ สำนักงานปลัด
ที่ นม 8201/ วันที่ 30 มกราคม 2563
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประจำปี พ.ศ.2562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
1.เรื่องเดิม
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน
ป.ป.ช.)ลงวัน ที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่องผลการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ได้พัฒ นาเครื่อ งมือ การประเมิน เชิง บวกเพื่อ เป็น มาตรการป้ อ งกัน การทุจ ริต และเป็น กลไกในการสร้า ง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินการอย่างโปร่งใน และมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขอหน่วยงานภาครัฐ โดยได้ทำการประเมิน ประจำปีงบประมาณ
2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2.ข้อเท็จจริง
องค์การบริ ห ารส่ ว นตำบลจันอัด ได้ รับผลการประเมิ นคุณ ธรรมและความโปร่ งในในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้ว จึงได้นำมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อน
จุดแข็งเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานขอหน่วยงานตามรายละเอียดดังนี้.๒.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหาร
สวนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมได้คะแนน ร้อยละ 65.28 คะแนน ระดับ
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ C
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อำนาจ
การใช้ทรัพยสินของราชการ
การแก้ไขปัญหาคอร์รปั ชั่น
คุณภาพการดำเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทำงาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต

คะแนน
93.15 %
84.66 %
87.61 %
82.86 %
87.75 %
82.18 %
83.66 %
84.95 %
51.4 %
18.75 %

-๒2.2. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน ภาครัฐในป พ.ศ.๒๕๖๒ ขององคการบริหารส่วนตำบลจันอัด
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององคการบริหารสวนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนที่ต้องพัฒนา ดังต่อไปนี้
2.2.1 จุดแข็ง ( ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
มีจำนวน 8 ตัวชี้วัด ดังนี้
(1)ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 93.15 %
เป็ น คะแนนจากตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ จากการประเมิ น การรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงาน
ต่อการปฏิบัติงานของ บุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน มีความ โปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
และจะต้ องเป็น ไปอย่างเท่าเทีย มกัน ไม่ว่าจะเป็ นผู้มาติดตอทั่ว ไปหรือ ผู้ มาติดต่อที่รูจักกันเป็ นการส่ วนตัว
รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยาง มุงมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
(2) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 84.66
เป็ น คะแนน จากตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ จากการประเมิ น การรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงาน
ต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของ หน่วยงานของตนเอง ในประเด็นทีเ่ กี่ยวของกับการใชจ่ายเงินงบประมาณ
นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จา่ ย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้ อง
การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานลวงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนรวมในการตรวจสอบการใช้จายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
(3) ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๘7.61 % เป็น
คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จาการประเมินการรับรู้ ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจ
ของผู้บังคับบัญชา ของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
การใช้อำนาจสั่งการให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
(4) ตัวชีว้ ัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ
82.86 % เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่ มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สิน
ของราชการของ หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของ
ราชการ ทั้งการยืมโดย บุคลากร ภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติ
เกีย่ วกับการใช้ทรัพยสินของราชการที่ ถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ

-๓(5) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ
87.75 % เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รับชันของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุด
ในการต่อต้านการคอร์รับปชันอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไข ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม
(6) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 82.18 %
เป็นคะแนนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขัน้ ตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการของหน่วยงานแก้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
(7) ตัวชีว้ ัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ
82.18 % เป็น คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน
โดยข้อมูลทีเ่ ผยแพร่จะต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่ งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการให้ บริการ นอกจากนี้
ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดใหมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย
(8) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ
84.95 % เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดทีม่ ีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงาน ทั้ง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการ
นำเทคโนโลยีมาใช้ใน การดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้วย
๓.๒ จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๗๐) องคการบริหารส่วน
ตำบลจันอัด มีจำนวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
(1) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 51.4 % เป็น
คะแนน จากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เพื่อ เปิดเผย ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๕ ประเด็น

-๔1.1 ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูล พื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
1.2 การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการ
1.3 การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก แผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจำปี
และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก นโยบายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ
1.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นของ
ตนแสดงถึงความโปร่งใสในการ บริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน
(2) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ
18.75 เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เพื่อเปิดเผยการ ดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ
(๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต และ
(๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก มาตรการภายใน
เพื่อสงเสริมความโปร่งใสและปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นของตนแสดงถึง การให้ความ
สำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการสงเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และ มีการกำกับ
ติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอยางเป็นรูปธรรม
๔. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ขององคการบริหารสวนตำบลจันอัด
๔.๑ ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal
Integrity and Transparency Assessment : IIT) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้ หน่วยงาน
ต้องมีแผนหรือมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมีคุณภาพ จัดทำมาตรการในการป้องกันปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริตรวมถึงให้นำข้อเสนอแนะ
ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้ชัดเจน
๔.๒ ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External
Integrity and Transparency Assessment : EIT) การปรับปรุงระบบการทำงาน มีข้อเสนอแนะดังนี้
หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (One stop service) การ
ให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชานมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

-๕๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data
Integrity and Transparency Assessment : OIT) อยู่ในระดับต่ำไม่ผ่านเกณฑ์ การป้องกันการทุจริต มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงค์หรือคำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และเป็นไปตาม หลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจำปีให้
ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน พร้อมทั้งให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็น
กรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
๕. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผย
ข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีรายละเอียด ดังนี้
ผลการประเมินปีงบประมาณ 2562 ชี้ให้เห็นว่า สิ่งทีควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ
หน่วยงานควรมีการวางระบบที่ไม่ดีไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความไม่พยายามที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ทำให้สามารถเกิดขึ้นได้ จึงทำ
ให้โดยรวมแล้วหน่วยงานในการดำเนินงานในด้านความโปร่งใส และให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของ
ราชการและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรับรู่การบริหารงานของ อบต. นอกจากนี้ หน่วยงานต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีให้ชัดเจน
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
6. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น
มาตรการ

ขั้นตอนหรือวิธีการ

(1) ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
(๒) ควรมีมาตรการลด
ขั้นตอนใน
การให้บริการ

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ผ่าน
สื่อสังคม ออนไลน์หรือ
สื่อสารสนเทศของ หน่วยงาน
-ควรปรับปรุงกระบวนงาน เพื่อลด
ขั้นตอนในการให้บริการและ การ
ให้บริการ ณ จุดเดียว และเพิ่มการ
ให้บริการโดยใช้ระบบ IT
-เปิดช่องทางแสดงความคิดเห็นในการ
เสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ด้านความโปร่งใสในการดำ เนินการ
จัดซื้อจัดจ้างควรใช้เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ในการดำเนินการเป็นหลัก
ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด เพื่อป้องกัน
การดำเนินงานในด้านการทุจริต

(๓) ควรมีนโยบายด้าน
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง

ผู้รับผิดชอบ

การกำกับ
ติดตาม

สำ นักปลัด

สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

-รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล
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กองคลัง

-๖มาตรการ

ขั้นตอนหรือวิธีการ

ผู้รับผิดชอบ

(๔)ผู้บริหารหน่วยงานควร
แสดงนโยบายเจตจำนงว่า
ควรมีการกำหนดนโยบาย
มาตรการแผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนา หน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความ
โปร่งใสไม่ครอบคลุมตาม
แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ใน
แต่ละด้าน

ผู้บริหารหน่วยงานควรแสดงนโยบาย สำนักปลัด
เจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีการกำหนดนโยบาย
มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนา หน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสให้
ครอบคลุมตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่
ละด้าน ทัง้ ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
โดยชี้แจงให้ รับทราบจากการประชุม
หนังสือเวียนหรือติดประกาศภายใน
และต่อสาธารณชนผ่านทางเว็ปไซด์

(๕) การดำเนินงาน

-จัดทำขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่าง ชัดเจน
-สรางจิตสำนึกให้แก่พนักงานใน หน่วย
งานให้บริการต่อผู้รับบริการ หรือผู้มา
ติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติ
-ให้ข้อมูลผู้มารับบริการหรือผู้มา ติด
ต่ออย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา
ไม่ปิดบังขอมูล
เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง ชัดเจน
การเผยแพร่ข้อมูลเข้าถึงได้ง่ายไม่ซบั
ซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย
สร้างการรับรู้ให้ผู้มาติดต่อหรือ ผู้รับ
บริการสามารถแสดงความ คิดเห็น
ติชม รองเรียนตอการทุจริต

(๖) การเผยแพร่ขอมูล
ข่าวสาร

สำ นักปลัด

กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษาฯ

สำนักปลัด

การกำกับ
ติดตาม
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-๗-

