
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ที ่        นม89901 /                   วันที่        31    สิงหาคม  2564                                           
เรื่อง     รายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ  
256๔ 

.            

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  

เรื่องเดิม 
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำ เน ิ น งานของหน ่ วยงานภาคร ั ฐ  ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปี
งบประมาณ 256๔ ซ่ึงดำเนนิการโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (สำนกังาน ป.ป.ช.) 
นั้น   

  ข้อเท็จจริง 
       สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 256๔ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีผลคะแนน 69.64 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการ
ประเมิน ระดับ C หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ซึ่งมีผล
การประเมินในระดับที่ดีกว่าปี 2563 มีผลคะแนน 55.54 คะแนน อยู่ระดับ D รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ปี พ.ศ. 2564 เอกสารท้ายบันทึกนี้ 

  ข้อเสนอ  
  เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖5 สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เห็นควรดำเนินการตาม
การวิเคราะห์ความเสี่ยง และดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น สำนักปลัดเทศบาล จึงได้วิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเน ินงานขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น ( Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ประจำปีงบประมาณ  2564 เพ่ือปรับปรุงการทำงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

              (นางสาวฬุริยา  ชัยวงศ์) 
      นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
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ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
(นายสำรวย  กายจะโปะ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 

ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
(นายภานุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



แบบรายงาน 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ตำบลตูม อำเภอปักธงชยั จังหวัดนครราชสีมา 

 
กันยายน 2564 

 
 



 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
********************* 

 หลักการประเมิน 
 แนวคิด “Open to  Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก 
“เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถ
ตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความ
คิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริม   ให้
หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน 
 ทั ้งนี ้  การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ได้มุ ่งเน้นให้หน่วยงานที ่เข้ารับ                   
การประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น  แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล ในหน่วยงานภาครัฐ                       
มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ (58 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ต่อไป 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1. แบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัด
การใช้ทรัพยส์ินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2. แบบวัดการรับรู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม ่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุURL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่
อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคำตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์
ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด
ย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ                 
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การส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การดำเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต) 
 
 หลักเกณฑ์การประเมินผล 
 1. การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้ 

 
 2. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

 
 
 3. ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                    
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
คะแนนภาพรวมหน่วยงาน อปท. องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  : 69.64 คะแนน ระดับผลการประเมิน C 
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 1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
  1) องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ C ( 69.64 คะแนน) ซึ่ง
เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ D ( 55.54 คะแนน) คิดเป็นร้อย
ละ 0.25 ( 14.1 คะแนน) 
  2) สรุปผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563) ดังนี้ 

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 

IIT 
 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 86.16 85.73 ลดลง 

2. การใช้งบประมาณ 75.88 73.25 ลดลง 

3. การใช้อำนาจ 83.17 76.44 ลดลง 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.44 71.44 ลดลง 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 73.29 71.62 ลดลง 

EIT 
 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 72.94 89.45 เพ่ิมข้ึน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 76.03 86.47 เพ่ิมข้ึน 

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 72.96 75.05 เพ่ิมข้ึน 

OIT 
9. การเปิดเผยข้อมูล 48.84 84.14 เพ่ิมข้ึน 

10. การป้องกันการทุจริต 0 25.00 เพ่ิมข้ึน 
 คะแนนเฉลี่ย 55.54 69.64  
 ระดับการประเมิน D C  

 
 3) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ ....การป้องกันการทุจริต....... 
  3.1 ตัวชี้วัดที่ 6  
 
 4) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน และได้รับคะแนนมากกว่า 80 คะแนน คือ 

4.2 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
  4.3 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  4.4 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
   
 5) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมขึ้น แต่มีค่าคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน คือ  
  5.1 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
  5.1 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
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 6) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง คือ  
  6.1 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
  6.2 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   
  6.2 ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อำนาจ 
  6.3 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  6.4 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   
   
 2. ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
 
 

ผลการประเมินลดลงจากปีท่ีแล้ว  
พบว่า ข้อ I๑ คือบุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน
หรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 
 

อาจเกิดจากการสื่อสารจากผู้มาติดต่อ
ประสานงาน ไม่เข้าใจ ทำให้การ
ให้บริการของบุคลากรไม่ตรงประเด็น ใน
การให้บริการ จึงมีความจำเป็นต้อง
พัฒนาบุคลาการด้านการสื่อสารทำความ
เข้าใจกับผู้รับบริการ 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   
 
 

ผลการประเมินลดลงจากปีท่ีแล้ว  
พบว่า ข้อ I7 คือ ท่านรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี ของหน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 

ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ หรือทำหนังสือแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บุคลากรเพ่ือ
รับทราบการประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย ในปี ถัดไป 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 

การประเมินการรับรู้บุคคลภายใน 
(IIT) ต่อการใช้อำนาจของ
ผู้บริหารของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ การใช้อำนาจสั่ง
การให้ผู้ใต้บัญชาเพ่ือการ
บริหารงานบุคคล 

หน่วยงานต้องจัดทำข้อตกลงระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ชัดเจน จัดทำหลักเกณฑ์ในการให้
บุคลากรไปอบรม หรือศึกษาต่ออย่าง
เป็นธรรม มีหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพผลงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
อย่างชัดเจน จัดทำประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน้าที่ พร้อมทั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์และเปิดเผยผลการ
ประเมิน การเลื่อนขั้น การโยกย้ายด้วย
ความเป็นธรรม และท่ัวถึง  



 
 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 
 
 

ผลการประเมินลดลงจากปีท่ีแล้ว  
พบว่า ข้อ I20 ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน มีความ
สะดวกมากน้อยเพียงใด  ได้
คะแนนประเมินน้อยที่สุด 

องค์การบริหารส่วนตำบลควร แสดง
ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ให้ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติแก่บุคลการภายใน และผู้มาขอรับ
บริการทราบ  
 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

เสริมสร้างฐานคิดการแก้ไขปัญหา
ทุจริต ร่วมกันในรูปแบบการจัด
อบรม/ประชุม/สื่อประชาสัมพันธ์ 
จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ 
จัดทำแบบสอบถามแสดง
ความเห็น 

รายงานผลดำเนินการในที่ประชุม
หน่วยงาน 
มีความพร้อมในลำดับขั้นตอนและเข้าใจ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 

 3. ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 

เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ข้อมูลด้าน
การบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุและการ
บริหาร ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว 
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทาง การ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และ
ประชาชนทั่วไป และการ ให้บริการ
ผ่านระบบ e-service โดยเผยแพร่ใน
หัวข้อหรือ ตำแหน่งที่สามารถเข้าถึง
และ สืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุก 
ช่วงเวลา ทั้งนี้ บนเว็บไซต์หลัก ของ
หน่วยงานโดยตรง 

เผยแพร่ข้อมูล พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานบนเว็บไซต์ อบต.ตูม และ 
ให้บริการผ่านระบบ e-service 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต 

เสริมสร้างฐานคิดการป้องกันการ
ทุจริตในรูปแบบการจัดอบรม/
ประชุม/สื่อประชาสัมพันธ์ 
จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการ
ป้องกันการทุจริต 
จัดทำแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามที่
คำแนะนำของหน่วย ตรวจสอบทั้ง
ภายนอกและ ภายในให้ผู้บริหารทราบ 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำมาสู่ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการใน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดังนี้ 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ การดำเนินการ 
ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ  (1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  
(2) การใช้จ่ายงบประมาณ  

(1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีให้บุคลากรภายใน
หน่วยงาน  
(2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ  
(3) มีช่องทางเพ่ือให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย  โดยมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  

1.หลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติ มีการ
การส่งหนังสือและประกาศไปยังหมู่บ้าน 
นายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด 
     - มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ  

(1) การรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของ
ท่านเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
(2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือ ยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
(3) การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง  
(4) การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  

(1) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ    
(2) มีข้ันตอนการขออนุญาต   การขอยืมที่
ถูกต้อง  
(3)  สร้างมาตรการการกำกับดูและและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
  

1.มีแบบคำขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

 
 
 

 
 



ตัวชี้วัด  ประเด็นการประเมิน  มาตรการ การดำเนินการ 
ตัวชี้วัดที่  6 คุณภาพการดำเนินงาน (1) การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้รับบริการ

เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด  
(2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มา
ติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันของพนักงาน  
(3) มีการเปิดเผยข้อมูล 
 

(1) มีข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการอย่างชัดเจน  
(2) สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในหน่วยงานให้บริการ
ต่อผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 
(3) ต้องมีการเปิดเผย ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการ
อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการให้ผู้
มาติดต่ออย่างโปร่งใส โดยเฉพาะ 
(๔) ควรมีประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อื่นใดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ มีมาตรการโดยการจัดทำประกาศการไม่
เรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ 

1. มีการประกาศข้ันตอนการ
บริการประชาชน และ
ดำเนินการตามกำหนด 

ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล  (1) ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ชัดเจน  
(2) ประชาสัมพันธ์โครงสร้างของหน่วยงานให้
ครอบคลุม  
(3) มีการประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงาน
บุคคลให้ครอบคลุม และกำหนดระยะเวลาที่
ชัดเจน  
 

(1) ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ชัดเจน  
(2) ประชาสัมพันธ์โครงสร้างของหน่วยงานให้
ครอบคลุม  
(3) มีการประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลให้
ครอบคลุม และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน  
 

1.มีการดำเนินการตามกำหนด 

 


