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ค าน า  
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ  2562  มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองน าข้อมูล ผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การด าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับสากล  
   
 ด้วยเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็น
การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ ให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป  
 
 
 

ส านักปลัด อบต.  
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

 มกราคม  2563 
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           การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

  

         รายละเอียดการประเมิน 
 

  “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA)  ประจ าปีงบประมาณ 2562”  ส านักงาน ป.ป.ช.  ได้มีการศึกษา
ทบทวน เกี่ยวกับรูปแบบการประเมินใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนา 
“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS)” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้การด าเนินการประเมินสามารถ
ท าได้ อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ อีกทั้งยังสามารถก ากับติดตามการประเมินได้อย่างทัน 
สถานการณ์ รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อการน า
ข้อมูล ไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับการประเมิน และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  

1 
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           เครื่องมือการประเมิน 
 

  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของ ราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน
ที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการ
ปรับปรุงระบบการท างาน  
  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้
ประชาชนสามารถ เข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 
 
 
          ตัวช้ีวัดการประเมนิ 

 
 รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปงีบประมาณ 2562  นั้น  ส านักงาน ป.ป.ช.  ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิด 
การ สนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption  Perceptions  Index :  CPI)  
ของประเทศไทย ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนว
การพัฒนาเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อน าไปสู่
การยกระดับคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์
ประเด็นการส ารวจของแต่ละ แหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) 
น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้
เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การ
ประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้านซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการ
ทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และ
ส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) 
การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 9) การ
เปิดเผยข้อมูล 10) การป้องกันการทุจริต   

2 

3 

2 



รายงานการวิเคราะห์ผลประเมิน ITA 2562 : หน้า | 6 

 
         

         ผลการประเมิน 

 คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา : 70.66  คะแนน  
 ระดับผลการประเมิน : C 

  

4 
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  คะแนนแยกตามตัวชี้วัดการรับรู้ 
 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT ) 
ตัวชี้วัด คะแนน 

1.การปฏิบัติหน้าที่  83.90 
2.การใช้งบประมาณ  77.05 
3.การใช้อ านาจ  79. 62 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ  76.90 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
( External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) 
ตัวชี้วัด คะแนน 

6.คุณภาพการด าเนินงาน  47.91 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร  60.02 
8.การปรับปรุงการท างาน 69.25 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) 

ตัวชี้วัด คะแนน 
9. การเปิดเผยข้อมูล  71.75 
10.การป้องกันการทุจริต 74.11 
  

คะแนนรวม 70.66 
 
   

 สรุปผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช่อผกา มีคะแนนรวม 70.66 อยู่ในระดับ C มีรายละเอียดดังนี้  
 1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 
76.9 ซึ่งหน่วยงานต้องจัดท าข้อตกลงหรือประกาศให้บคุลากรทราบถึงนโยบายการไม่น าทรัพย์สินของหน่วยงาน
ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว  มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏบิัติ 
งาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 
 2. ด้าน EIT พบว่า  ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านคุณภาพการด าเนินงาน  มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 
47.91 ซึ่งหน่วยงานต้องมีการเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา และมีแนว 
ทางในการให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส  โดยเฉพาะควรมีประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่  
มีมาตรการโดยการจัดท าประกาศการไม่เรียกรับผลประโยชน์ หรือทรัพย์สินใด ๆ  และจัดท าค าขวัญส าหรับการ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ โดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก  
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 3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การเปิดเผยข้อมูล มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 71.75 
ซึ่งหน่วยงานต้องจัดท าเว็บไซต์องค์กร โดยต้องน าข้อมูลต่าง ๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร  
แผนด าเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะต้องมีการตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทัน
ก าหนดเวลา พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดท าช่องทาง E-SERVICE ให้แก่
ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางเว็ปไซต์ได้ 
 
                 
                    การวิเคราะห์ข้อมูล     

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จ าแนกตามตัวชี้วัดการรับรู้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ 
ที่เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นและ
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ดังนี้ 
 5.1 ข้อบกพร่อง และประเด็นท่ีควรพัฒนา  
    5.1.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าที่  
   1) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  
   2) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว  
   3) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น มุ่งผลส าเร็จของงาน ให้
ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และมีความรับผิดชอบต่อในหน้าที่ หากเกิดความผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงานของ ตนเองต้องพรอ้มรับผิดชอบ   
   4) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤตกิรรมการเรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ   
   5.1.2 ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ  
   1) การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานและการเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานรับรู้อย่างทั่วถึง  
   2) การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่า และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค ์ไม่ใช้จ่ายเพื่อประโยชน์แก่ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องของเจ้าหน้าที่คนใดในหน่วยงาน  
   3) การเบิกจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ต้องไม่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ  
   4) การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ต้องมีลักษณะโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  
   5) การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยการสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนได้อย่างสะดวก  
  5.1.3 ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ  
   1) ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมตาม
ต าแหน่งหน้าที่  
   2) การประเมินผลการปฏิบัตงิาน ต้องเป็นไปตามระดับคุณภาพของผลงาน  
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   3) การคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การให้ทุนการ 
ศึกษา อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  
   4) การบริหารงานบุคคลต้องไม่มีการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ ปราศจากการซื้อ
ขายต าแหน่ง หรือเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  
  5.1.4 ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
   1) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือ
น าไปให้กลุ่ม หรือพวกพ้อง  
   2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานต้องมี
กระบวนการที่ชัดเจนและสะดวก  
   3) กรณีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและบุคคลภายนอก มีการน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ ต้องมีการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง  
   4) ต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้การก ากับดูแล และตรวจสอบ
การใชท้รัพย์สินของราชการ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ  
  5.1.5 ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
   1) ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม  
   2) การน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ไปปรับปรุงการท างาน  
   3) การร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเมื่อพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะ
เกิดขึ้นในหน่วยงาน  
  5.1.6 ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
   1) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ การให้บริการแก่ผู้
มาติดต่ออย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  
   2) หน่วยงานต้องมีการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลกั  
  5.1.7 ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  
   1) การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และผลการด าเนินงานของหน่วยงานต้องเข้าถึงง่าย มี
หลากหลายช่องทาง และข้อมูลต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
   2) มีช่องทางในการรับฟังค าตชิมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การ
ให้บริการ  
   3) มีการชี้แจงและตอบค าถามเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน  
   4) มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่  
  5.1.8 ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  
   1) การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
   2) การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อให้ 
ดีขึ้น  
   3) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเพื่อให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  
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   4) เปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่อ เข้ามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 
การให้บริการให้ดีขึ้น  
   5) ปรับปรุงการด าเนินงาน การให้บริการ ให้มีความโปรง่ใสมากขึ้น  
  5.1.9 ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล  
   1) ช่องทางที่ผู้รับบริการ จะสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (E-Service) ค่อนข้างเข้าใจและเข้าถึงยาก 
   2) ประชาชนขาดความสนใจในข้อมูลข่าวสารที่ทางหน่วยงานประชาสัมพันธ์  
  5.1.10 ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 
    1) การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานทีย่ังไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารไม่ถูกต้อง และอาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ 
    2) ระเบียบ กฎหมายเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง  
    3) พนักงานเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 
 
          แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปปฏิบัติ    
 6.1 ก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพ  
 6.2 ก าหนดให้มีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคูม่ือหรือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดในทุกภารกิจ  
 6.3 ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่รับรู้อย่างทั่วถึงใน 
ทุกระดับ  
 6.4 ก าหนดมาตรการ วางระบบในการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยเฉพาะการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน  
 6.5 ควรมีการวเิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อน าผลการวิเคราะห์มา 
ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ด าเนินการอยู่เพ่ือท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า  
 6.6 ควรมีการมอบหมายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละงานใหต้รงตาม 
หน้าที ่ 
 6.7 ควรแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างทั่วถึง  
 6.8 ควรมีการเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างทั่วถึง  
 6.9 จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การก ากับดูแล และการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของ ราชการ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติ  
 6.10 ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ถึงประโยชน์ของข้อเสนอแนะจากการ 
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบที่จะน าไปปรับปรุงการท างาน  
 6.11 ประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบอย่างทั่วถึง  
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