
ประเมนิการประเมนิ คะแนน คะแนน ขอ้บกพร่อง ประเดน็การประเมนิ ขอ้แก้ไข หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

10 ตวัชี้วัด (เดมิ) 2562 2563 10 ตวัชี้วัด (ใหม)่
1. แบบวัดการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. แบบวัดการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน (IIT) ภายใน (IIT)

ตัวชี้วัดที่ 1 84.74 85.56 ตัวชี้วัดที่ 1 ทุกส ำนัก/กอง
การปฏบิตัิหน้าที่ การปฏบิตัิหน้าที่

I1 บคุลำกรในหน่วยงำนของทำ่นปฏบิติังำน/ 71.53 72.58 ทุกส ำนัก/กอง
ใหบ้ริกำรแก่ผู้มำติดต่อตำมประเด็นดังต่อไปนี้

มำกน้อยเพยีงใด

I2 บคุลำกรในหน่วยงำนของทำ่น ปฏบิติังำน/ 74.4 73.15 ทุกส ำนัก/กอง
ใหบ้ริกำรแก่ผู้มำติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มำติดต่อ

ที่รู้จักกันเปน็กำรส่วนตัวเทำ่เทยีมกันมำกน้อย

เพยีงใด

I3 บคุลำกรในหน่วยงำนของทำ่น มีพฤติกรรม 67.52 67.61 ทุกส ำนัก/กอง
ในกำรปฏบิติังำนตำมประเด็นดังต่อไปนี้ อย่ำงไร

I4 บคุลำกรในหน่วยงำนของทำ่น มีกำรเรียกรับ 97.5 100 ทุกส ำนัก/กอง
ส่ิงดังต่อไปนี้ จำกผู้มำติดต่อ เพื่อแลกกับกำร

ปฏบิติังำน กำรอนุมัติ กำรอนุญำต หรือใหบ้ริกำร

หรือไม่

ตารางแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม
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I5 ในช่วงเทศกำลหรือวำระส ำคัญต่ำงๆ ตำม 100 100 ทุกส ำนัก/กอง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี บคุลำกรในหน่วยงำน

ของทำ่น มีกำรับส่ิงดังต่อไปนี้ นอดเหนือจำกกำร

รับโดยธรรมจรรยำ หรือไม่

I6 บคุลำกรในหน่วยงำนของทำ่น มีกำรใหส่ิ้ง 97.5 100 ทุกส ำนัก/กอง
ดังต่อไปนี้ แก่บคุคลภำยนอกหรือภำคเอกชน 

เพื่อสร้ำงควำมสัมพนัธท์ี่ดีและคำดหวงัใหม้ีกำร

ตอบแทนในอนำคตหรือไม่

ตัวชี้วดัที่ 2 65.54 81.35 ตัวชี้วดัที่ 2 ทุกส ำนัก/กอง
กำรใช้งบประมำณ กำรใช้งบประมำณ

I7 ทำ่นรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 49.13 64.67 ทุกส ำนัก/กอง
ประจ ำปขีองหน่วยงำนของทำ่น มำกน้อยเพยีงใด

I8 หน่วยงำนของทำ่น ใช้จ่ำยงบประมำณ 64.89 62.47 ทุกส ำนัก/กอง
โดยค ำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพยีงใด

I9 หน่วยงำนของทำ่น ใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อ 79.3 82.33 ทุกส ำนัก/กอง
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพอ้ง มำกน้อย

เพยีงใด

I10 บคุลำกรในหน่วยงำนของทำ่น มีกำรเบกิ 73.58 94.87 ทุกส ำนัก/กอง
จ่ำยเงินที่เปน็เทจ็ เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ 

ค่ำวสัดุอุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ มำกน้อย

เพยีงใด
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I11 หน่วยงำนของทำ่น มีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง/ 66.54 73.83 ทุกส ำนัก/กอง
กำรจัดหำพสัดุ และกำรตรวจรับพสัดุในลักษณะ

ดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพยีงใด

I12 หน่วยงำนของทำ่น เปดิโอกำสใหท้ำ่น มีส่วน 64.98 61.44 ทุกส ำนัก/กอง
ร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพยีงใด

ตัวชี้วดัที่ 3 80.66 80.21 ตัวชี้วดัที่ 3 ทุกส ำนัก/กอง
กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้อ ำนำจ

I13 ผู้บงัคับบญัชำของทำ่น มอบหมำยงำน 64.45 75.71 ทุกส ำนัก/กอง
แก่ทำ่นอย่ำงเปน็ธรรม มำกน้อยเพยีงใด

I14 ทำ่นได้รับกำรประเมินผลกำรปฏบิติังำน 65.28 76.98 ทุกส ำนัก/กอง
ตำมระดับคุณภำพของผลงำน มำกน้อยเพยีงใด

I15 ผู้บงัคับบญัชำของทำ่น มีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับ 64.28 65.5 ทุกส ำนัก/กอง
กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรใหท้นุ

กำรศึกษำ อย่ำงเปน็ธรรม มำกน้อยเพยีงใด

I16 ผู้บงัคับบญัชำของทำ่น มีกำรส่ังกำรใหท้ำ่น 64.4 90.61 ทุกส ำนัก/กอง
ท ำธรุะส่วนตัวของผู้บงัคับบญัชำมำกน้อย เพยีงใด

I17 ผู้บงัคับบญัชำของทำ่น มีกำรส่ังกำรใหท้ำ่น 66.08 89.89 ทุกส ำนัก/กอง
ท ำในส่ิงที่ไม่ถูกต้องหรือมีควำมเส่ียงต่อกำรทจุริต

มำกน้อยเพยีงใด
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I18 กำรบริหำรงำนบคุคลของหน่วยงำนของทำ่น 68.59 89.4 ทุกส ำนัก/กอง
มีลักษณะดังต่อไปนี้มำกน้อยเพยีงใด

ตัวชี้วดัที่ 4 73.77 79.15 ตัวชี้วดัที่ 4 ทุกส ำนัก/กอง
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร

I19 บคุคลในหน่วยงำนของทำ่น มีกำรเอำทรัพย์สิน 84.3 90.38 ทุกส ำนัก/กอง
ของรำชกำรไปเปน็ของส่วนตัว หรือน ำไปใหก้ลุ่ม

หรือพวกพอ้ง มำกน้อยเพยีงใด

I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของ 67.78 61.73 ทุกส ำนัก/กอง
รำชกำรไปใช้ปฏบิติังำนในหน่วยงำนของทำ่น 

มีควำมสะดวก มำกน้อยเพยีงใด

I21 กรณีที่ต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำรไป 66.98 63.22 ทุกส ำนัก/กอง
ใช้ปฏบิติังำน บคุลำกรในหน่วยงำนของทำ่น มีกำร

ขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง มำกน้อยเพยีงใด

I22 บคุคลภำยนอกหรือเอกชน มีกำรน ำทรัพย์สินของ 71.1 68.4 ทุกส ำนัก/กอง
รำชกำรไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง 

จำกหน่วยงำนของทำ่น มำกน้อยเพยีงใด
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I23 ทำ่นรู้แนวปฏบิติัของหน่วยงำนของทำ่น เกี่ยวกับ 66.1 65.51 ทุกส ำนัก/กอง
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง มำกน้อยเพยีงใด

I24 หน่วยงำนของทำ่น มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบ66.95 69 ทุกส ำนัก/กอง
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เพื่อปอ้งกันไม่ใหม้ีกำร

น ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพอ้ง

มำกน้อยเพยีงใด

ตัวชี้วดัที่ 5 70.51 74.54 ตัวชี้วดัที่ 5 ทุกส ำนัก/กอง
กำรแก้ไขปญัหำกำรทจุริต กำรแก้ไขปญัหำกำรทจุริต

I25 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของทำ่น ใหค้วำม 63.33 71.2 ทุกส ำนัก/กอง
ส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทจุริต มำกน้อยเพยีงใด

I26 หน่วยงำนของทำ่น มีกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 100 88.89 ทุกส ำนัก/กอง
หรือไม่

I27 ปญัหำกำรทจุริตในหน่วยงำนของทำ่น ได้รับกำร 64.45 74.18 ทุกส ำนัก/กอง
แก้ไข มำกน้อยเพยีงใด

I28 หน่วยงำนของทำ่น มีกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 63.33 74 ทุกส ำนัก/กอง
ต่อกำรทจุริตในหน่วยงำน มำกน้อยเพยีงใด

I29 หน่วยงำนของทำ่น มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบ 66.15 76.51 ทุกส ำนัก/กอง
ขงฝ่ำยตรวจสอบ ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 

ไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพื่อปอ้งกันกำรทจุริตใน

หน่วยงำน มำกน้อยเพยีงใด
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I30 หำกทำ่นพบเหน็แนวโน้มกำรทจุริตที่จะเกิดขึ้น 65.52 62.47 ทุกส ำนัก/กอง
ในหน่วยงำนของทำ่น ทำ่นมีควำมคิดเหน็ต่อประเด็น

ดังต่อไปนี้ อย่ำงไร

2. แบบวดักำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภำยนอก (EIT)

ตัวชี้วดัที่ 6 80.66 80.21 ตัวชี้วดัที่ 6 ทุกส ำนัก/กอง
คุณภำพกำรด ำเนินงำน คุณภำพกำรด ำเนินงำน

E1 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ทำ่นติดตำม ปฏบิติังำน/ 75.56 77.67 ทุกส ำนัก/กอง
ใหบ้ริกำรแก่ทำ่น ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อย

เพยีงใด

E2 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ทำ่นติดตำม ปฏบิติังำน/ 78.53 76.62 ทุกส ำนัก/กอง
ใหบ้ริกำรแก่ทำ่น กับผู้มำติดต่ออื่นๆ อย่ำงเทำ่เทยีมกัน

มำกน้อยพยีงใด

E3 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ทำ่นติดต่อ ใหข้้อมูล 78.5 74.01 ทุกส ำนัก/กอง
เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/ใหบ้ริกำรแก่ทำ่นอย่ำงตรงไป

ตรงมำ ไม่ปดิบงัหรือบดิเบอืนข้อมูล มำกน้อย

E4 ในระยะเวลำ 1 ปทีี่ผ่ำนมำ ทำ่นเคยถูกเจ้ำหน้ำที่ 100 99.07 ทุกส ำนัก/กอง
ของหน่วยงำนที่ทำ่นติดต่อร้องขอใหจ้่ำยหรือใหส่ิ้ง

ดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับกำรปฏบิติังำน กำรอนุมัติ

อนุญำต หรือใหบ้ริกำรหรือไม่
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E5 หน่วยงำนทีท่่ำนติดต่อ มีกำรด ำเนินงำน โดย70.71 73.69 ทุกส ำนัก/กอง
ค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวม
เป็นหลัก มำกน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัดที ่7 73.77 79.15 ตัวชี้วัดที ่7 ทุกส ำนัก/กอง
ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร
E6 กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนทีท่่ำนติดต่อ73.63 69.7 ทุกส ำนัก/กอง
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด
E7 หน่วยงำนทีท่่ำนติดต่อ มีกำรเผยแพร่ผลงำน66.71 67.77 ทุกส ำนัก/กอง
หรือข้อมูลทีส่ำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน
มำกน้อยเพียงใด
E8 หน่วยงำนทีท่่ำนติดต่อ มีช่องทำงรับฟัง 76.47 92.86 ทุกส ำนัก/กอง
ค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/
กำรให้บริกำร หรือไม่
E9 หน่วยงำนทีท่่ำนติดต่อ มีกำรชี้แจงและตอบ69.68 70.79 ทุกส ำนัก/กอง
ค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน มำกน้อยเพียงใด
E10 หน่วยงำนทีท่่ำนติดต่อ มีช่องทำงให้ผู้มำ 82.35 94.64 ทุกส ำนัก/กอง
ติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำทีใ่น
หน่วยงำนหรือไม่



ประเมนิการประเมนิ คะแนน คะแนน ขอ้บกพร่อง ประเดน็การประเมนิ ขอ้แก้ไข หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

10 ตวัชี้วัด (เดมิ) 2562 2563 10 ตวัชี้วัด (ใหม)่
ตัวชี้วัดที ่8 70.63 75.07 ตัวชี้วัดที ่8 ทุกส ำนัก/กอง
กำรปรับปรุงกำรท ำงำน กำรปรับปรุงกำรท ำงำน
E11 เจ้ำหน้ำทีข่องหน่วยงำนทีท่่ำนติดต่อ มีกำร67.74 72.16 ทุกส ำนัก/กอง
ปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำร
ให้ดีขึ้นมำกน้อยเพียงใด
E12 หน่วยงำนทีท่่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุง 70.68 70.29 ทุกส ำนัก/กอง
วิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร
ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด
E13 หน่วยงำนทีท่่ำนติดต่อ มีกำรน ำเทคโนโลยี85.29 96.3 ทุกส ำนัก/กอง
มำใช้ในกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้เกิด
ควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น หรือไม่
E14 หน่วยงำนทีท่่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับ 61.74 68.44 ทุกส ำนัก/กอง
บริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนได้ดีขึ้น
มำกน้อยเพียงใด
E15 หน่วยงำนทีท่่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำร 67.71 68.19 ทุกส ำนัก/กอง
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใส
มำกขึ้น มำกน้อยเพียงใด



ประเมนิการประเมนิ คะแนน คะแนน ขอ้บกพร่อง ประเดน็การประเมนิ ขอ้แก้ไข หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

10 ตวัชี้วัด (เดมิ) 2562 2563 10 ตวัชี้วัด (ใหม)่
3. แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (OIT) ทุกส ำนัก/กอง
ตวัชี้วัดที ่9 การเปิดเผยขอ้มลู ตวัชี้วัดที ่9 การเปิดเผยขอ้มลู ทุกส ำนัก/กอง
ตวัชี้วัดย่อยที ่9.1
ขอ้มลูพ้ืนฐาน
01 โครงสร้ำง 100 100
02 ข้อมูลผู้บริหำร 100 100
03 อ ำนำจหน้ำที่ 100 100
04 แผนยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน 100 100
05 ข้อมูลกำรติดต่อ 0 0 ข้อมูลกำรติดต่อไม่ครบถ้วนทั้ง ๕ ประเภท ได้แก่ ที่อยู่ หมำยเลข

โทรศัพท์ หมำยเลขโทรสำร อีเมล์ และแผนที่

06 กฎหมำยทีเ่กี่ยวข้อง 100 100
ข่ำวประชำสัมพันธ์
07 ข่ำวประชำสัมพันธ์ 100 100
กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A 100 100
09 Social Network 100 100
ตัวชี้วัดย่อยที ่9.2
กำรบริหำรงำน
แผนกำรด ำเนินงำน
10 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 100 100



ประเมนิการประเมนิ คะแนน คะแนน ขอ้บกพร่อง ประเดน็การประเมนิ ขอ้แก้ไข หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

10 ตวัชี้วัด (เดมิ) 2562 2563 10 ตวัชี้วัด (ใหม)่
11 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน 0 0 ไม่มี  URL

ประจ ำปี รอบ 6 เดือน
12 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 100 0 รำยละเอียดข้อมูลที่แสดงไม่สำมำรถเปิดได้

กำรปฏิบัติงำน
13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 100 100
กำรให้บริกำร
14 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร 100 100
15 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร 0 0 ไม่มี  URL

16 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำร 0 0 ไม่มี  URL

ให้บริกำร
17 E - Service 0 0 ไม่มี  URL

ตัวชี้วัดย่อยที ่9.3
กำรบริหำรเงินงบประมำณ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี
18 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 100 100
19 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำย 0 0
งบประมำณ ประจ ำปี รอบ 6 เดือน
20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 0 0
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ



ประเมนิการประเมนิ คะแนน คะแนน ขอ้บกพร่อง ประเดน็การประเมนิ ขอ้แก้ไข หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

10 ตวัชี้วัด (เดมิ) 2562 2563 10 ตวัชี้วัด (ใหม)่
21 แผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำ 0 100
พัสดุ
22 ประกำศต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 100 100
หรือกำรจัดหำพัสดุ
23 สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 0 0 ไม่มี  URL

รำยเดือน
24 รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ 0 0 ไม่มี  URL

พัสดุประจ ำปี
ตัวชี้วัดย่อยที ่9.4 
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
25 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 100 100
26 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำร 100 0 ไม่มี  URL

ทรัพยำกรบุคคล
27 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร 0 0 ไม่มี  URL

บุคคล
28 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร 0 0 ไม่มี  URL

บุคคลประจ ำปี



ประเมนิการประเมนิ คะแนน คะแนน ขอ้บกพร่อง ประเดน็การประเมนิ ขอ้แก้ไข หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

10 ตวัชี้วัด (เดมิ) 2562 2563 10 ตวัชี้วัด (ใหม)่
ตัวชี้วัดย่อยที ่9.5
กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
กำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริต
29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำร 0 100
ทุจริต
30 ช่องทำงแจ้งเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริต 0 100
31 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริต 0 100
ประจ ำปี
32 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น 100 100
33 กำรเปิดโอกำศให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 100 100
ตัวชี้วัดที ่10 กำรป้องกันกำรทุจริต ตัวชี้วัดที ่10 กำรป้องกันกำรทุจริต ทุกส ำนัก/กอง
ตัวชี้วัดย่อยที ่10.1
กำรด ำเนินกำรเพือ่ป้องกันกำรทุจริต
เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร
34 เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 100 100
35 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร 100 100
กำรประเมินควำมเส่ียงเพือ่กำรป้องกัน
กำรทุจริต
36 กำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริตประจ ำปี 100 100
37 กำรด ำเนินกำรเพือ่จัดกำรควำมเส่ียงกำร 100 0 ไม่มีข้อมูลกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเส่ียงกำรทุจริต

ทุจริต



ประเมนิการประเมนิ คะแนน คะแนน ขอ้บกพร่อง ประเดน็การประเมนิ ขอ้แก้ไข หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

10 ตวัชี้วัด (เดมิ) 2562 2563 10 ตวัชี้วัด (ใหม)่
38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 100 0 ไม่ได้แสดงกำรด ำเนินกำรหนือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรเสริมสร้ำง

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีทัศนคติ ค่ำนิยม

ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต อย่ำงชัดเจน

39 แผนปฏิบัติกำรป้งกันกำรทุจริตประจ ำปี 100 100
40 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำร 100 100
ป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี รอบ 6 เดือน
41 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต 100 0 ไม่ได้แสดงข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินกำร เช่น ผลกำร

ประจ ำปี ด ำเนินกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ

อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น

ตัวชี้วัดย่อยที ่10.2
มำตรกำรภำยในเพือ่ป้องกันกำรทุจริต
มำตรกำรภำยในเพือ่ส่งเสริมควำมโปร่งใส
และป้องกันกำรทุจริต
42 มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 100 -
43 มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 100 -
44 มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซ้ือ 100 -
จัดจ้ำง
45 มำตรกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริต 100 -
46 มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน 100 -



47 มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำง 100 -
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม                                                                                      สรุปผลคะแนน ITAงบประมำณ 2562 งบประมำณ 2563
48 มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลยพินิจ 100 - 48 ตัวชี้วัด ผลคะแนนระดับ  C 43 ตัวชี้วัด ผลคะแนนระดับ C 
42 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส - 100 74.27 คะแนน 70.67 คะแนน
ภำยในหน่วยงำน
43กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม - 0 ควรเพิ่ม ข้อมูลรำยละเอียดกำรน ำมำตรกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม

และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนในข้อ 042 ไปสู่กำรปฏิบัติ

อย่ำงเป็นรูปธรรม

สรุปผลคะแนน ITA


