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ค ำน ำ 

          มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จัดท าขึ้นเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ผลคะแนนจากด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ซึ่ง
ผลการประเมินค่าคะแนนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการสงเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ได้วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งในในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้ทราบประเด็นท่ี
เป็น ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลตอการยกระดับคาดัชนีการ
รับรูการทุจริตของประเทศไทยใหม่อันดับ และผลคะแนนท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

 

                                                                                                                                       

                                                                                        โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
                                                                                                                                          
                                                                                             ๑ มิถุนายน ๒๕๖5 
   



ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนเกำะคำวิทยำคม 

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้คะแนน ๙๒.๕๐ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
อยู่ในระดับ A ผลคะแนนจากด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้ ๓๐ คะแนน การรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ ๒๙.๙๐ และด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้ 
๓๒.๖๐ คะแนน 

๒. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence ๙๕.๐๐ – ๑๐๐ ผ่าน 
A Very Good ๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙ ผ่าน 
B Good ๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙ ไม่ผ่าน 
C Fair ๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙ ไม่ผ่าน 
D Poor ๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙ ไม่ผ่าน 
E Extremely Poor ๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙ ไม่ผ่าน 
F Fail ๐ – ๔๙.๙๙ ไม่ผ่าน 

 

 

  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
๒๕๖๓ ๙๒.๕๐ - - 



 

         ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๒.๕๐ คะแนน อยู่ในระดับ A  มีรายละเอียดคะแนนสูงสุดราย 
ตัวชี้วัดเรียงล าดับ ดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปได้ว่า จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ คือ ตัวช้ีวัดท่ี ๑,๓,๔,๕,๖,๗ ส่วนท่ีจะต้อง
พัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การป้องกันการทุจริตร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๕  

(๑) ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ เป็นคะแนนท่ีได้ จากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของ ตนเอง ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ ด าเนินการตามข้ันตอน
และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ เป็นผู้มาติดต่อท่ัวไป
หรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็ม ความสามารถและมีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ีรับผิดขอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ีใน ฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่าง
มีคุณธรรมนอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆของบุคลากรอื่นในหน่วยงานท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ี และในกรณีช่วงเทศกาลหรือ
วาระส าคัญต่าง ๆตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อ
บุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ใน อนาคต 

  

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 การปฏิบัติหน้าท่ี ๑๐๐ 
2 การใช้งบประมาณ ๙๙.๓ 
3 การใช้อ านาจ ๑๐๐ 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๑๐๐ 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๑๐๐ 
6 คุณภาพการด าเนินงาน ๑๐๐ 
7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ๑๐๐ 
8 การปรับปรุงการท างาน ๙๙.๓ 
9 การเปิดเผยข้อมูล ๘๘.๑ 
10 การป้องกันการทุจริต ๗๕ 



 

(๒) ตัวชี้วัดท่ี ๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๙.๓ เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ใน ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและ เผยแพร่อย่างโปร่งใส ไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจ รับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้
ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้ จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 

(๓) ตัวช้ีวัดท่ี ๓ การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ๑๐๐ เป็นคะแนนจากการ ประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ี เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระ ส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชาหรือท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระวนการบริหารงานบุคคลท่ี อาจ
เกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

(๔) ตัวช้ีวัดท่ี ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ เป็นคะแนนท่ีได้จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็น ของตนเองหรือไปให้ผู้อื่น
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายใน หน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงานซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ี ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้
หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ท่ีถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับ ดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

(๕) ตัวช้ีวัดท่ี ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ เป็นคะแนนท่ีได้จากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ หน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวน
นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ จัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไชปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ท่ี จะต้องท าให้การทุจริต
ในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้บุคลากรภายใน ในการ ร้องเรียนเมื่อพบเห็น
การทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและ ภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการท างาน 

(๖) ตัวชี้วัดท่ี ๖ คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ เป็นคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 



การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การคุณภาพการด าเนินงาน ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน เสียอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม และยัง ประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าท่ีเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วย นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานใน ภาพรวมของหน่วยงาน ท่ี
จะต้องค านึงถึงประโชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 

(๗) ตัวชี้วัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ๑๐๐ เป็นคะแนนท่ีได้จากการประเมิน การ
รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ ประสิทธิภาพการส่ือสารในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลายสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่จะต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานการให้บริการและมี
การช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้
ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการส่ือสารกับผู้รับบริการผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี ประสิทธิภาพ 

(๘) ตัวชี้วัดท่ี ๘ การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๙.๓ เป็นคะแนนท่ีได้จากการประเมินการ
รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การปรับปรุงระบบการท างานใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการท างาน
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามา มีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ท้ังนี้ นอกจากหน่วยงาน จะต้องปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มี ความโปร่งใสมาก
ขึ้นอีกด้วย 

(๙) ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๘.๑ เป็นคะแนนท่ีได้ จากการประเมินการ 

เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงานและการให้บริการ (3) การ
บริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคลการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลและ (5) การ
ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ การเปิดโอกาสให้เกิดการมี



ส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างตันแสดงถึงความโปร่งใสในการ บริหารงานและการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

(๑๐) ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๕ เป็น คะแนนท่ีได้จากการ 

ประเมิน การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เพื่อเปิดเผยการด าเนินการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ 

(๑) การ ด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการ
ป้องกันการ ทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการ
ภายในเพื่อ ป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูล ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

  



       ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำนให้ดีขึ้น 

มำตรกำร ขั้นตอนหรือวิธีกำร กำรก ำกับติดตำม 
(๑) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ ท่ี 
ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ ท่ี 
ถูกต้อง 

- ร ายงานความก้ าวหน้ า และ
สรุปผล ณ ส้ินปีงบประมาณ 

(๒) ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงานใน 
หน่วยงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๓) ให้ความรู้เรื่องการ ประเมิน
คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์หรือ ส่ือ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

(๔) การจัดท าประกาศข้อ ปฏิบัติ
ในการขอยืมทรัพย์สิน ของทาง
ราชการไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน 

มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติ ใน
การขอยืมทรัพย์ สิน ของ ท าง 
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ให้บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

(๕) การเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริง
แก่ ผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมาและมีแนวทางใน
การ ให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส 

จั ด ท า ป ร ะ ก าศ ไ ม่ เ รี ย ก ร้ อ ง 
ประโยชน์อื่ น ใดในการปฏิบั ติ
หน้าท่ี และมีการจัดท าประกาศไม่
เ รี ย ก รั บ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ห รื อ
ทรัพย์สินใด ๆ 

(๖) การตรวจสอบและต่ออายุ 
เว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลาพร้อมท่ี
จะเผยแพร่ข้อมูลให้ ประชาชน
ทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

(๗) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา มีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร 
ด าเนินงาน 

ประชา สัมพั น ธ์ ช่ อ งทา งก าร 
ร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้บุคลากรและสาธารณชน 
รับทราบ 

(๘)  มีการมอบหมายงานการ
ปฏิบัติงานรวมถึงการ ประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม ระดับคุณภาพ
ของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(๑)  สร้ างความเข้าใจร่ วมกัน
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและ 
การท างาน 
(๒) ผู้บริหารเน้นย้ําในท่ีประชุม 
เรื่องความเป็น 
ธรรมในการประเมิน เพื่อเพิ่ม
ความตระหนักให้กับ หัวหน้างาน 



 


