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ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัด   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทองอินทร์ 
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เรื่อง   รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

เรียน    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทองอินทร์ 
 

ตำมประกำศส ำนักคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  
(ส ำนักงำน ป.ป.ช.)  ได้ให้หน่วยงำนภำครัฐด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 และได้แจ้งผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  นั้น 

 ในกำรนี้ ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทองอินทร์ จึงรำยงำนรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

      (ลงชื่อ) 
       (นำงสำวเกณิกำ  เสือเสนำ) 
                 หวัหน้ำส ำนักปลัด 
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    รายงานการวิเคราะห ์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
   ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
      ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอนิทร ์

อ าเภอกู่แก้ว   จังหวัดอุดรธาน ี



บทน า 

 

     ITA เป็นกำรประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐที่รับกำรประเมินจะได้รับทรำบผลกำรประเมินเพ่ือให้เกิดควำมตระหนักและน ำไปสู่กำร พัฒนำ
ตนเอง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนภำครัฐเป็นไปอย่ำงมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส ลดกำรทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและต่อประเทศชำติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำร ด ำเนินงำนภำครัฐ
ของประเทศไทยมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำน ป.ป.ช ได้ก ำหนด
เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและ ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด 
โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงำนภำครัฐได้ประเมินกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน และได้มีกำรแจ้งผลกำรประเมิน  พร้อมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ำไปปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

 กำรรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโนนทองอินทร์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผลกำรประเมินที่ได้จะช่วย
ส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และส ำหรับข้อเสนอแนะจะ
น ำไปปรับปรุงแก้ไขให้มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทองอินทร์ 
 



 
 

 
 

 

รายงานการวิเคราะห์ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  อ าเภอกู่แก้ว  จงัหวัดอดุรธานี  

 

๑. ความเป็นมา 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปองกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแหงชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได ้
พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำม 
ตระหนักใน  หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปรงใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
ปัจจุบันกำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูกก ำหนดเป็นกล
ยุทธที่ส ำคัญของ ยุทธศำสตรชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๔)   โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมท่ีส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด  

จำกควำมส ำคัญของกำรประเมิน ITA ท ำให้แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 21  
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) ได้น ำผลกำรประเมิน ITA ไปก ำหนดตัวชี้วัด
และค่ำเป้ำหมำยของแผนแม่บท โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 -2565) ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยให้หน่วยงำน
ภำครัฐที่มีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป หรือไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity  
and Transparency Assessment : ITA)  เป็นกำรยกระดับกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้มี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน  
 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโนนทองอินทร์  อ ำเภอกู่แก้ว  จังหวัดอุดรธำนี 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity  
and Transparency Assessment : ITA)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
โนนทองอินทร์  อ ำเภอกู่แก้ว  จังหวัดอุดรธำนี  โดยภำพรวมได้คะแนน 67.9 คะแนน ระดับผลกำรประเมิน
อยู่ในระดับ C  (ไม่ผ่ำนเกณฑ์) ตำมรำยละเอียด ดังนี้  
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คะแนน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  67.9 คะแนน 
ระดับผลการประเมิน  C (ไม่ผ่านเกณฑ์) 

เรียงล าดับตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด 

อนัดบั ตวัช้ีวดั คะแนน 

1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 90.15 

2 กำรใช้อ ำนำจ 86.14 

3 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 83.52 

4 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 83.22 

5 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 82.58 

6 กำรใช้งบประมำณ 82.29 

7 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 81.41 

8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 80.11 

9 กำรเปิดเผยข้อมูล 53.12 

10 กำรปอ้งกันกำรทุจริต 36.29 

คะแนนสูงสุด  90.15 คะแนนคือ การปฏิบัติหน้าที ่ คะแนนต่ าสุด 36.29 คะแนน คือ การป้องกันการ
ทุจริต 

กำรวิเครำะห์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โนนทองอินทร์  อ ำเภอกู่แก้ว  จังหวัดอุดรธำนี 
 
 3.1 การวิเคราะห์ตามตัวช้ีวัด  

ตัวชี้วัดที ่1 กำรปฏิบัติหน้ำที่  คะแนนที่ได้ 90.15 เป็นกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำ 
มำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำมข้ันตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และ
กำรให้บริกำรจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นผู้มำติดต่อทั่วไป หรือผู้ที่มำติดต่อที่รู้จักเป็นกำร
ส่วนตัว 

ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้จ่ำยงบประมำณ คะแนนทีได้ 82.29 เป็นกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ  
นับตั้งแต่กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 

ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ คะแนนที่ได้ 86.14 เป็นกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำร 
ปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ซึ่งต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
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ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร คะแนนที่ได้ 81.41 เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 
ของบุคลำกรภำยใน ในกำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปเป็นของตนเอง หรือน ำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมใน
กำรขอยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำร ทั้งกำรยืมโดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำน และกำรยืมโดยบุคคลภำยนอก 
หน่วยงำน ซึ่งต้องมีกระบวนกำรในกำรขออนุญำตที่ชัดเจน และสะดวก รวมทั้งต้องมีกำรจัดแนวทำงปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรที่ถูกต้อง 

ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  คะแนนที่ได้ 83.22 เป็นกำรให้ควำมส ำคัญของ 
ผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง โดยหน่วยงำนจะต้องทบทวนนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ และจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมไปถึงกำรประเมินประสิทธิภำพกำรแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได้ 83.52 เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่  
โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอน และระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร กำรให้บริกำร อย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล  

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร คะแนนที่ได้ 82.58 เป็นกำรเผยแพร่ข้อมูลของ 
หน่วยงำนในเรื่องต่ำงๆ ต่อสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และไม่ซับซ้อน โดย
ข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน คะแนนที่ได้ 80.11 เป็นกำรปรับปรุงพัฒนำ 
หนว่ยงำน ทั้งกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และกระบวนกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกำร
น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล คะแนนที่ได้ 53.12 เป็นกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน 
เว๊บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ มี 5 ประเด็น คือ 

1) ข้อมูลพื้นฐำน  ข่ำวประชำสัมพันธ์  และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร 
3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 

และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 
4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
และหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริต และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม  

ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต คะแนนทีได้ 36.29 เป็นกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น 
ปัจจุบันบนเว๊บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ  
ใน 2 ประเด็นคือ 

1) กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร กำร
ประเมินควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
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2) มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ มำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำม
โปร่งใสและกำรป้องกันกำรทุจริต   

 3.2 จุดอ่อน การวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด ทีได้คะแนนต่ าสุด  

ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต คะแนนทีได้ 36.29 เป็นกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น 
ปัจจุบันบนเว๊บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ  
ใน 2 ประเด็นคือ  1) กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร กำรประเมิน
ควำมเสี่ยงเพ่ือป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
2) มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ มำตรกำรภำยในเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสและกำรป้องกันกำร
ทุจริต  
 

4.ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนนิงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  อ าเภอกู่แก้ว  จังหวัดอุดรธานี  

ผลกำรประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
โนนทองอินทร์ มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 67.9 คะแนน ระดับผลกำรประเมิน  C (ไม่ผ่ำนเกณฑ์) มีรำยละเอียดดังนี้ 

4.1  ข้อเสนอแนะจำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
4.1.1 แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT)  
กำรใช้ทรัพยส์ินของรำชกำร มีข้อเสนอแนะดังนี้  
หน่วยงำนต้องจัดท ำข้อตกลงหรือประกำศให้บุคลำกรทรำบถึงนโยบำยกำรไม่น ำทรัพย์สิน 

ของหน่วยงำนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีกำรจัดท ำประกำศข้อปฏิบัติในกำรขอยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน ให้บุคคลภำยในและภำยนอกหน่วยงำนทรำบให้ชัดเจน  
  4.1.2 แบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT)  
       กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน มีข้อเสนอแนะดังนี้  

หน่วยงำนต้องมีมำตรกำรลดขั้นตอนในกำรให้บริกำร เช่น กำรให้บริกำร ณ จุดเดียว  
(one stop service) กำรให้บริกำรโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทำงให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะ 
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 

4.1.3 แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT)  
  หน่วยงำนต้องมีกำรเปิดเผยข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สำมำรถตรวจสอบได้  กำรเปิดเผยข้อมูล
ด้วยควำมโปร่งใส ไปปิดบัง ส ำหรับกำรป้องกันกำรทุจริต ให้มีแผนกำรป้องกันกำรทุจริต และมีมำตรกำรของ
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยให้ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
 

4.2  ข้อเสนอแนะตำมตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 

 เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนจะต้องปฏิบัติงำนเป็นไปตำมข้ันตอนและระยะเวลำที่ก ำหนด 
ไว้อย่ำงเคร่งครัด กำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่ออย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นผู้มำติดต่อทั่วไปหรือผู้มำติดต่อที่
รู้จักกันเป็นส่วนตัว 
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 เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนจะต้องปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งม่ัน มุ่งผลส ำเร็จของงำน ให้ 
ควำมส ำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว และมีควำมรับผิดชอบต่อในหน้ำที่  

ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ 
 กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำนและกำรเผยแพร่ให้ 

เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนรับรู้อย่ำงทั่วถึง 
 กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนต้องเป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำ และเป็นไปตำม 

วัตถุประสงค์  
 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุและกำรตรวจรับพัสดุ ต้องมีลักษณะโปร่งใส  

ตรวจสอบได้ ไม่เป็นกำรเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรหรือพวกพ้อง 
ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ 

 ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำนให้ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรมตำมต ำแหน่งหน้ำที่ 
ขอบแต่ละคน 

 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ต้องเป็นไปตำมระดับคุณภำพของผลงำน และ 
ยุติธรรม และมีควำมเสมอภำค  

 กำรจัดส่งบุคลำกรเพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรม พัฒนำและศึกษำหำควำมรู้มำพัฒนำงำน 
ให้เกิดประสิทธิภำพมำกข้ึน 

ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
 กำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรไปเป็นของส่วนตัว หรือน ำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้องต้องมี 

กระบวนกำรที่ชัดเจนและมีกำรควบคุม 
 บุคคลภำยนอกมีกำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ ต้องมีกำรขออนุญำตเพ่ือยืม 

ทรัพย์สินอย่ำงถูกต้อง-ต้องมีกำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้กำรก ำกับดูแล 
ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

 ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนต้องได้รับกำรแก้ไขอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 กำรปฏิบัติงำนต้องมีกำรก ำกับ ติดตำม ดุแลอย่ำงใกล้ชิด และสำมำรถตรวจสอบได้ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
 เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร กำรให้บริกำรแก่ผู้มำ 

ติดต่ออย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
 หน่วยงำนต้องมีกำรด ำเนินงำนโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนเป็นหลัก 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
 กำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ และผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต้องเข้ำถึงง่ำย มี 

หลำกหลำยช่องทำง และข้อมูลต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 มีช่องทำงในกำรรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน กำร 

ให้บริกำร –มีกำรชี้แจงและตอบค ำถำมเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน 
 มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ 
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ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
 กำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 
 กำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน กำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อให้ดีขึ้น 
 กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน กำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อเพื่อให้เกิดควำม 

สะดวกรวดเร็วมำกขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 

 มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ บนเว๊บไซต์ของหน่วยงำน ให้เป็นปัจจุบัน และโปร่งใส ให้ 
บุคคลภำยนอกเข้ำถึงและรับทรำบ    

ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 
 มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินงำน กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ บนเว๊บไซต์ของหน่วยงำน 
 กำรจัดท ำมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริต และให้ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
 ให้เผยแพร่ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ด ำเนินกำรจัดท ำมำตรฐำนส่งเสริมควำมโปร่งใสของ

หน่วยงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


