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                                                      ค าน า 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ไดด้ าเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ในปีงบประมาณ 2564 โดยใช้จากการ 
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานใน ปีงบประมา2563 เพ่ือกำหนดมาตรการ 
สำคัญาเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ เพ่ือบรรลุเป้าหมายตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

องค์การบริหารส่ วนต าบลปากแพรก หวังเป็ นอย่ างยิ่ งว่ าผลการประเมินครั้ งนี้ 
จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  ทุกลุ่มงาน หน่วยงานทางราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อน การ
ด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการ 
ป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถ สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อ
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption( Perception Index: CPI)  ของประเทศไทยให้มีอันดับและ 
ผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 

             องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก  
                                  กุมภาพันธ์ 2564 

      



1. หลักการและเหตุผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก
ให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด เนินงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากแพรกและข้อเสนอแนะไปจัดท มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้ งในระดับ 
นโยบายและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งนำ ผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานกลุ่ม 
ตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติใน  องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก
ที่ปฏิบัติงานอย  ่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากแพรก ไม่น้อยกว่า 50 คน โดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่         
2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต                
6) คุณภาพการดำเนินงาน   7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการท งาน 9) การเปิดเผยข้อมูล 
และ 10) การป้องกันการทุจริต สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปากแพรกออนไลน์ ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ 
เนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐให้เป็น“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง 
ให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดั บ 
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

อ งค์ ก า รบ ริ ห ารส่ วน ต าบ ล ป าก แพ รก ได้ ต ระห นั ก ใน ค วาม ส ำคั ญ ข อ งก าร เต รี ย ม ก าร 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม ่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม 
ทุกภาคส่วนตื่นตัวละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยด ำเนินโครงการเสริมสร้างคุณ 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในองค์กรเพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติจึงได้สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment Online0 
ITA Online องค์การบริหารส่ วนต าบลปากแพรก ในปี งบประมาณ  พ .ศ .2563  เพ่ื อนำข้อมู ลและ 
ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศซึ่งจะสามารถ สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก 
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริ ต  CorruptionPerception                
( Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 



2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
Integrity and Transparency Assessment Online0 : ITA Online องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากแพรก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and 
Transparency Assessment Online0 : ITA Online องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
โดยภาพรวมระดับประเทศได้คะแนนร้อยละ  66.63  ซึ่ งถือว่ามีคุณ ธรรมและความโปร่งใส ในการ                        
ดำเนินงานอยู่ในระดับ  C  โดย ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย  95.53 ตัวชี้วัดที่ 1 
การปฏิบัติหน้ าที่  ส่วนตัวชี้ วัดที่ ได้คะแนนต  ่ำกว่าตัวชี้ วัด อ่ืนๆ  ตัวชี้ วัดที่ คือ  10 การป้องกันการทุจริต
ได้คะแนนร้อยละ  6.25  

2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่ งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในผู้รับบริการหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและจากเอกสาร 
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวม ได้คะแนนร้อยละ 95.53   อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที ่2 การใช้งบประมาณในภาพรวม ได้คะแนนร้อยละ 88.07   อยู่ในระดับ B 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจในภาพรวม ได้คะแนนร้อยละ 92.34   อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการในภาพรวม ได้คะแนนร้อยละ 88.33    อยู่ในระดับ   B 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาพรวม  ได้คะแนนร้อยละ 94.04     อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงานในภาพรวม  ได้คะแนนร้อยละ 92.72     อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารในภาพรวม  ได้คะแนนร้อยละ 92.75     อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงานในภาพรวม ได้คะแนนร้อยละ 89.79      อยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลในภาพรวม  ได้คะแนนร้อยละ 51.77     อยู่ในระดับ E 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตในภาพรวม  ได้คะแนนร้อยละ 6.25       อยู่ในระดับ F   



 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลจุดที่ต้องพัฒนา  (ตัวที่วัดทีไ่ด้คะแนนต  ากว่าร้อยละ 85)  จ านวน  2    
ตัวชี้วัด คือ 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and 
Transparency Assessment Online0 : ITA Online องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่จะต้องพ ัฒนา ดังต่อไป 

การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลในภาพรวม 
 

การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลในภาพรวมโดยรวมได้คะแนนร้อยละ  51.77 
เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของ 
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 5 ในประเด็น คือ  (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 
และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2) การบริหารงาน  ได้แก่ แผนด เนินงาน การปฏิบัติงานและการให้บริการ             
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
(4) การบ ริห ารและพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ คคล  ได้ แก่ น โยบ ายการบริห ารทรัพ ยากรบุ คคล  การ ด ำ 
เนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ 
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิด 
การมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ              
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

การด าเนินการเพื อป้องกันการทุจริต ตัวช้ีวัดที  10 การด าเนินการเพื อป้องกันการทุจริตในภาพรวม 
 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตในภารรวมโดยรวมได้คะแนนร้อยละ 6.25 เป็น
คะแนนจากการเผยแพร่ข้อม ลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านง
สุจริตของผ ้บริหารการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อม ลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการ
ประเมินเพ่ือน าไปส ่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไป
ไปส ่การปฏิบัติอย่างเป็นร ปธรรม  
 

ผลการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงงานได้คะแนนดีขึ้น ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากแพรก  
 1. สร้างความรู้ความเข ้าใจ การเปิดเผยข้อมูลและสร้างความตระหนักใหค้วามรู้กับบุคลากรในองค์การ 
บริหารส่วนต าบลปากแพรก จัดทำข้อมูลพ้ืนฐานการบริหารงาน  การบริหารเงิน งบประมาณการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานและมีการกำกับติดตาม ประเมินผล 
และต้องมีกระบวนการในการด าเนินการชัดเจนโดยการประชุมบุคลากรในองค์กรกำหนดผู้รับผิดชอบ กิจกรรม 
ประกอบด้วย 
 

        1.1 กิจกรรมการสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตด้วยกิจกรรม ระดมพลสุจริตดี 
         - การประกาศเจตจำนงสุจริต , การกำหนดนโยบายการทำข้อตกลง (MOU), การไม่ทน 

ต่อการทุจริตการจัดทำมาตรการการป้องกันต่อต้านการทุจริต,การรณรงค์สร้างจิตสำนึกปลูกฝังและป้องกัน 
ต่อต้าน การทุจริตกิจกรรมกล่าวคำปฏิญญาสุจริตและการเป็นข้าราชการที่ดี,กิจกรรมปลูกฝังสร้างจิตสำนึก 
ปลูกฝังและ ป้องกันต่อต้านการทุจริตด้วยธรรมะ,ประชาสัมพันธ์ และกำกับติดตามประเมินผล 



                         กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา        ผู้รับผิดชอบ 
1. การประกาศเจตจำนงสุจริต ก.พ. – ก.ย. ทุกส านัก/กอง/หน่วย 
2. การกำหนดนโยบายการทำข้อตกลง(MOU) 64  

การไม่ทนต่อการทุจริต   
3. การจัดทำมาตรการการป้องกันต่อต้านการทุจริต   
4. การรณรงค์สร้างจิตสำนึกปลูกฝังและป้องกันต่อต้านการทุจร ิต   
5. กิจกรรมกล่าวคำปฏิญญา สุจริตและการเป็นข้าราชการที่ดี   

 6. กิจกรรมปลูกฝังสร้างจิตสำนึกปลูกฝังและป้องก ันต่อต้านการ     
ทุจริตด้วยธรรมะ   

 7. ประชาสัมพันธ์และกำกับติดตามประเมินผล   
   
   

 
1.2 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต 

              - ก า ร ป ร ะ ชุ ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รั บ ร ้ เร  ื่อ ง ก า ร ก ร ะ ท า ที่ ถื อ เป็ น เรื่ อ ง ผ ล 
ประโยชน์ทับซ้อนการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร่วม,อบรมเชิงปฏิบัติการ 
บุคลากรในองค์กร เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทาง“คุณภาพน า คุณธรรมถ กต้อง สอดคล้อง
จรรยาบรรณ สัมพันธ์สามัคค ีท าดีเพ่ือบ้านเมือง” การปรับเปลี่ยนเรียนร ้จากหน่วยงานต้นแบบที่เป็นเลิศ 

 
                         กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา        ผู้รับผิดชอบ 
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรับร ้เร ื่องการกระท าที่ถือ ก.พ.. – ก.ค.    ทุกส านัก/กอง/หน่วย 

เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ 64  

ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร ่วม   

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม   

จริยธรรมตามแนวทาง“คุณภาพน า คุณธรรมถ กต้อง สอดคล้อง
จรรยาบรรณ สัมพันธ์สามัคคี ท าดีเพ่ือบ้านเมือง”  

 

  3.การประชุมเสวนา“เขตสุจริตไม่คิดคอรัปชั่น”   

  4. การปรับเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานต้นแบบที่เป็นเลิศ   
   
   

   
 
           1.3 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณะชน  
 - สรา้งสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
การต่อต้านการทุจริต,พัฒนาระบบการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และช่องทาง การดำเนินส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต,จัดทำโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ วารสารเกี่ยวกับ การดำเนินการ 



 กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา       ผู้รับผิดชอบ 
1. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ พ.ค. – ส.ค. 64 ทุกส านัก/กอง/หน่วย 

และการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จร ิยธรรมและการ
ต่อต้านการทุจริต   

2. พัฒนาระบบการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และช่องทางการ   
ด าเนินส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต 

3. จัดท าโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ วารสาร เกี่ยวกับการด าเนินการ   
    

 
1.4  การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) 

             - การประชุมช  ี้แจงเละสรุปการดำเนินงาน เพ่ือวางแผนการพัฒนา ในปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมการประเมิน ITA องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก  - การตอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  

             - การตอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT)  - ดำเนินการตอบคำถามแบบสำรวจ OIT) 
,ประชุมคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบผู้ประสานงานการประเมินและผู้ดูแลระบบ  คณะติดตามผล สรุปผล 
การประเมินและรายงานผลและขยายผลการจัดการฐานข้อมูลเพ่ือเตรียมรับการประเมินความโปร่งใส 
 

                      กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา       ผู้รับผิดชอบ 
1. การประชุมช ี้แจงเละสรุปการดำเนินงานเพ่ือวางแผนการพัฒนา พ.ค. – ส.ค. 64 ทุกส านัก/กอง/หน่วย 

ในปีงบประมาณ 2564   
2 กิจกรรมการประเมิน ITA    

- การตอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)   
- การตอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   
- ดำเนินการตอบคำถามแบบสำรวจ (OIT)   

3. ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบผู้ประสานงานการประเมิน   
และผู้ดูแลระบบขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก   
และคณะติดตามผล   

4. สรุปผลการประเมินและรายงานผล   
5. ขยายผลการจัดการฐานข้อมูลเพ่ือรับการประเมินความโปร่งใส   

   



2. จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตต ่อสาธารณชนประกอบด้วย  
2.1 จัดทำคู่มือและมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน 
2.2 จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
2.3 จัดทำ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ/คู่มือแนวทางการบริหาร 

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2.4 จัดทำคู่มือและมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน 
2.5 จัดทำ มาตรการการจัดการเรื่องการรับสินบนการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. นำข้อมูลมาตรการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณชน ผ่านทาง 
เว็บไซด์ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของราชการที่ถูกต้อง ความชัดเจน  
หลายช่องทาง 
4. ประกาศและจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณชนผ่านทาง      
เว็บไซด ์ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลความชัดเจน หลายช่องทาง 
5. กำหนดแนวทางตรวจสอบกำกับ ติดตาม ด้วยวิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนดำงานที่ชัดเจน 
6. จัดทำแผน/โครงการประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศเกี่ยวกับการป้องกันการ 
ทุจริตต่อสาธารณชนผ่านทาง เว็บไซด์เกี่ยวกับข้อมูล พ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
ความชัดเจนหลายช่องทาง 
7. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในเนินงานการปรับปรุงการด าเนินงาน 
8. มี การมอบหมายงานการปฏิ บั ติ งานรวมถึ งการประเมินผลการปฏิ บั ติ งานตามระดับ  คุณ ภาพ 
ของงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 
 
 

…………………………………………………..…………………………………… 


