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คำนำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity   
and  Transparency  Assessment-ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล ผลการ
ประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good  Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับสากล  
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับน้ี  
ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี ้วัดทั ้ง 10 ตัวชี ้วัด  ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที ่  (2) การใช้งบประมาณ                   
(3) การใช้อำนาจ  (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต   (6) คุณภาพการดำเนินงาน 
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน  (9) การเปิดเผยข้อมูล  และ (10) การป้องกัน
การทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)  การรับรู ้ของผู ้รับบริการ                   
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Open Data) ซ ึ ่งผลคะแนนคร ั ้งน ี ้จะสะท้อนให ้เห ็นถ ึงการปฏิบ ัต ิงานของหน่วยงานใน                   
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนแดง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า           
ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบ
ธรรมาภิบาล  และประการสำคัญ คือได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกลในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่ง
จะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐและส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้            
การทุจริต (Corruption  Perception  Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดีย่ิงขึ้นต่อไป                
 

 

 

 

  

 

  

  

 
 
 
 
 
 



1. หลักการและเหตุผล    
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)                  

ได้พัฒนา เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ชื ่อว่า “การประเมิน  
คุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  
Assessment : ITA)”   ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564)   ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ดำเนินการ  โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาง                  
ในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ 
กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล โดยการประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนดังน้ี 

คะแนน แบบ IIT แบบEIT แบบOIT 
คะแนนข้อคำถาม คะแนนเฉล่ียของ          

ข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉล่ียของ 

ข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของข้อคำถาม 

คะแนนตัวช้ีวัดย่อย - - คะแนนเฉล่ียของ 
ทุกข้อคำถามในตัวช้ีวัดย่อย 

คะแนนตัวช้ีวัด คะแนนเฉล่ียของทุกข้อคำถาม
ในตัวช้ีวัด 

คะแนนเฉล่ียของทุกข้อ
คำถามในตัวช้ีวัด 

คะแนนเฉล่ียของทุกตัวช้ีวัด
ย่อยในตัวช้ีวัด 

คะแนนแบบสำรวจ คะแนนเฉล่ียของทุกตัวช้ีวัด 
ในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉล่ียของ 
ทุกตัวช้ีวัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉล่ียของ 
ทุกตัวช้ีวัดในแบบสำรวจ 

น้ำหนักแบบสำรวจ ร้อยละ30 ร้อยละ30 ร้อยละ40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก 

 
  ได้กำหนดคะแนนและระดับผลการประเมิน 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 
คะแนน และระดับผลการประเมินโดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังน้ี 
 

คะแนน ระดับ 
95.00-100 AA 

85.00-94.99 A 
75.00-84.99 B 
65.00-74.99 C 
55.00-54.99 D 
50.00-54.99 E 

0-49.99 F 
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2.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
การดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนแดง  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.15  คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการเนินงาน  
ระดับ  B  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.40 รองลงมา
คือ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.04 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 90.74 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  87.38 ตัวชี้วัดคุณภาพการ
ดำเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  86.55 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  85.92 
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.21 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน  ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ  77.21 ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  75.00 และ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ               
การสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  69.03 
         

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุด ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อย 
ละ 93.40 ส่วนที่จะต้องพัฒนาเน่ืองจากได้คะแนนต่ำสุด  คือ ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ  69.03 
  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีของเทศบาลตำบลโนนแดง   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัดที่แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่
จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้    

3.1  จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกวา่ร้อยละ  90)  จำนวน  3  ตัวชี้วัด                    
คือ   

3.1.1 ตัวช้ีวัด การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  93.40  เป็น 
คะแนน จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของ
ตนเอง   ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  ปฏิบัติงานหรือ    
ดำเนินการ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้  สะท้อนให้เห็นว่า  หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานท่ี
เป็นไปตาม หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  แต่อย่างไรก็ดี  หน่วยงานควรให้
ความสำคัญมากขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จัก
กันเป็นส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน    

3.1.2 ตัวช้ีวัด การใช้อำนาจ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  93.04 
เป็นคะแนนจาก การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของ
ตนเอง  ในประเด็น ที่เก่ียวข้องกับการมอบหมายงาน  การประเมินผล  การปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากร
เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  เห็นได้ว่า  บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีความเช่ือมั่น ต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน 
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3.1.3 ตัวช้ีวัด การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ   

90.74 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทจุริตของ
หน่วยงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง                       
โดยหน่วยงาน มีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตอย่าง เป็นรูปธรรม    
      

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชีวั้ดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ  90 )                     
จำนวน  7  ตัวชี้วัด  คือ  

3.2.1 ตัวช้ีวัด การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ 
ร้อยละ  85.87  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ  ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน
ไปเป็นของตนเองหรือ นำไปให้ผู้อื ่น  และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ  ทั้งการยืมโดย
บุคลากรภายในหน่วยงาน  และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการ
ขออนุญาตที่ชัดเจนและ สะดวก  เห็นได้ว่า  หน่วยงานควรจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ  รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการ
กำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

3.2.2 ตัวช้ีวัด คุณภาพการดำเนินงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ   
86.55 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ต่อคุณภาพ การดำเนินงาน  ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  
ขั้นตอน  และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด   เห็นได้ว่า  ประชาชน  หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพ การดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้  มีการให้
ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ  ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ  และไม่พบว่าไม่
มี การเรียกรับสินบน    แต่ทั้งนี้  ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น  ซึ่งควร
เผยแพร่ ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน  เข้าถึงง่าย  ไม่ซับซ้อน  อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย  
การบริการ ให้เกิดความโปร่งใส  ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดีย่ิงขึ้น  และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ   

3.2.3 ตัวช้ีวัด การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ   
85.92 เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ                   
ของหน่วยงานในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  นับตั ้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอื้อประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง  การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง  ฯลฯ  ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ
ด้วย  เห็นได้ว่า  หน่วยงาน ควรให้ความสำคัญ  กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้  
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3.2.4 ตัวช้ีวัด การเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ   

79.21  เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบ  ใน 5  ประเด็น  คือ  (1)  ข้อมูลพื้นฐาน  ได้แก่  ข้อมูลพื้นฐาน  ข่าว
ประชาสัมพันธ์  และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2)  การบริหารงาน  ได้แก่  แผนดำเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และ
การให้บริการ   (3)  การบริหารเงินงบประมาณ  ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  และการจัดซื้อจัด
จ้างหรือ การจัดหาพัสดุ  (4)  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  และ (5)  การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
และการเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและ การดำเนินงานของหน่วยงาน  
 

3.2.5 ตัวช้ีวัด การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ 
ร้อยละ 77.21 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงาน ต่อการปรับปรุงระบบการทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการ
ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น    ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วย 

3.2.6 ตัวช้ีวัด การป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ   
75.00  เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
ได้แก่  เจตจำนงสุจริตของ ผู้บริการ  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร  และแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต  และ (2)  มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่   
มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกัน  การทุจริต  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดง
ถึงความพยายามของหน่วยงาน ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  

3.2.7 ตัวช้ีวัด ประสิทธิภาพการสื่อสารโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ   
69.03 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
ต่อประสิทธิภาพการสื ่อสารในประเด็นที ่เก ี ่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื ่องต่าง ๆ                   
ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานและการใช้บริการ  นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้
เก่ียวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย       
ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.  ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงาน  ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  ของเทศบาลตำบลโนนแดง มีคะแนนรวม 
81.15 อยู่ในระดับ B มีรายละเอียดดังน้ี  

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(ITA) ประจำปี 2563” ที่กำหนดให้หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนน
ขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ  

(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ 
(3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวช้ีวัด 
มีแบบวัดที่มี คะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT ซึ่งสะท้อน  

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
อย่างชัดเจน ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85)  คือ แบบวัด EIT OIT จึงมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดีย่ิงขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปน้ี 

- แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการ 
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) คุณภาพการดำเนินงาน 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
พัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

- แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการ
ทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึง
และสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
โดยตรง 2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญ ต้องมีการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมยัและ
มีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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ตามท่ีเทศบาลตำบลโนนแดงได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง และบุคลากรในสังกัด 
ได้ใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และเพ่ือเป็น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนำไปสู่การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ย่ังยืน ประกอบด้วย 
  1. ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโนนแดง 
  2. ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่องมาตรการให้ผู้มสีว่นได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ  
  3. ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
  4. ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
  5. ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน  
  6. ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน   
  7. ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 

ดังน้ัน เพ่ือให้พนักงานเทศบาลและบุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลโนนแดง ได้รับทราบและ                      
ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล                   
เทศบาลตำบลโนนแดง จึงแจ้งเวียน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามหลักธรร
มาภิบาล ให้ทราบ โดยทั่วกัน 
 
แนวทาง/มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

วิธีการดำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

การติดตามผล 

1.มาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของเทศบาล
ตำบลโนนแดง 

1.แจ้งเวียนมาตรการ 
2.ดำเนินการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของเทศบาล
ตำบลโนนแดง 

1.สำนักปลัดเทศบาล 
 

ต.ค. 63 – ก.ย.64 รายงานผลการ
ดำเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 

2.มาตรการใหผู้้มี
ส่วนได้เสียมีสว่นร่วม
ในการดำเนินการ 

1.แจ้งเวียนมาตรการ 
2.เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้เสียมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการ 

1.สำนักปลัดเทศบาล 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษา 
5.กองการประปา 
6.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ต.ค. 63 – ก.ย.64 รายงานผลการ
ดำเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 
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แนวทาง/มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

วิธีการดำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

การติดตามผล 

3.มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
 

1.แจ้งเวียนมาตรการ 
2.ให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติ
หน้าที่ตาม พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
การพัสดุภาครัฐ 

1.กองคลัง 
 

ต.ค. 63 – ก.ย.64 รายงานผลการ
ดำเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 

4.มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

1.แจ้งเวียนมาตรการ 
2.เปิดช่องทางการ
ร้องเรียนที่หลากหลาย 

1.สำนักปลัดเทศบาล 
 

ต.ค. 63 – ก.ย.64 รายงานผลการ
ดำเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 

5.มาตรการป้องกัน
การรับสินบน 

1.แจ้งเวียนมาตรการ 
2.ผู้บังคับบัญชาสอดส่อง
ดูแล 

1.สำนักปลัดเทศบาล 
 

ต.ค. 63 – ก.ย.64 รายงานผลการ
ดำเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 

6.มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์สว่นตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน   
 

1.แจ้งเวียนมาตรการ 
2.ผู้บังคับบัญชาสอดส่อง
ดูแล 

1.สำนักปลัดเทศบาล 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษา 
5.กองการประปา 
6.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ต.ค. 63 – ก.ย.64 รายงานผลการ
ดำเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 

7. มาตรการการใช้
ดุลยพินิจ และ
อำนาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  
 

1.แจ้งเวียนมาตรการ 
2.ผู้บังคับบัญชาสอดส่อง

ดูแล 

1.สำนักปลัดเทศบาล 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษา 
5.กองการประปา 
6.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ต.ค. 63 – ก.ย.64 รายงานผลการ
ดำเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 
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และเพ่ือให้เป็นการพัฒนาองค์กร เทศบาลตำบลโนนแดงจึงได้กำหนดมาตรการ/แนวทาง เพ่ิมเติมดังน้ี 

 
แนวทาง/มาตรการ วิธีการ

ดำเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดำเนนิการ 
การติดตามผล 

1.ลดขั้นตอนในการ
ให้บริการประชาชน 

1.ทบทวนวิธีการ
และขั้นตอนใน
การให้บริการ
ประชาชนแต่ละ
งานให้มีกระชับ 
สะดวก รวดเร็ว 
ขึ้น 
 

1.สำนักปลัดเทศบาล 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษา 
5.กองการประปา 
6.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ไตรมาสที่ 2 รายงานผลการ
ดำเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 

2.ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้พนักงาน ได้มี
โอกาสพัฒนาตน  
ด้านความรู้เรื่อง
กฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 

1.ส่งพนักงานเข้า
รับการอบรม 
2.ให้ผู้รับบริการ 
ประเมินความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการของ
พนักงาน  
ผู้ให้บริการ 
รายบุคคล 

1.สำนักปลัดเทศบาล 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษา 
5.กองการประปา 
6.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เริ่มไตรมาส 
ที่ 3  

รายงานผลการ
ดำเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 
 
 
 
 
 

2.ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้พนักงาน ได้มี
โอกาสพัฒนาตน  
ด้านความรู้เรื่อง
กฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 
(ต่อ) 

1.ส่งพนักงานเข้า
รับการอบรม 
2.ให้ผู้รับบริการ 
ประเมินความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการของ
พนักงาน  
ผู้ให้บริการ 
รายบุคคล 

1.สำนักปลัดเทศบาล 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษา 
5.กองการประปา 
6.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เริ่มไตรมาส 
ที่ 3  

รายงานผลการ
ดำเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 

3.สร้างช่องทางการ
ติดต่อ/การขอรับ
บริการ/การแสดง
ความคิดเห็น 
รูปแบบออนไลน์ 
 

จัดทำ ช่องทางใน
การให้บริการ
รูปแบบออนไลน์
ขึ้น เช่น 
(e-service) 
(Google Form) 
 
 

1.สำนักปลัดเทศบาล 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษา 
5.กองการประปา 
6.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ไตรมาสที่ 2 รายงานผลการ
ดำเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2563

คะแนนภาพรวมหนวยงานเทศบาลตำบลโนนแดง : 81.15 คะแนน

ระดับผลการประเมิน : B

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน

1 การปฏิบัติหนาที่ 93.40

2 การใชอำนาจ 93.04

3 การแกไขปญหาการทุจริต 90.74

4 การใชทรัพยสินของราชการ 87.38

5 คุณภาพการดำเนินงาน 86.55

6 การใชงบประมาณ 85.92

7 การเปดเผยขอมูล 79.21

8 การปรับปรุงการทำงาน 77.21

9 การปองกันการทุจริต 75.00

10 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 69.03

0

50

การปฏบิตัหินา้ที�
93.40 การใชง้บประมาณ

85.92

การใชอํ้านาจ
93.04

การใชท้รัพยส์นิของราชก
87.38

การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ
90.74คณุภาพการดําเนนิงาน

86.55

ประสทิธภิาพการสื�อสาร
69.03

การปรับปรงุการทํางาน
77.21

การเปิดเผยขอ้มลู
79.21

การป้องกนัการทจุรติ
75.00
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กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

     จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำป 2563” ที่กำหนดใหหนวยงานที่เขารับการ

ประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในป 2565 พบวา ผลคะแนนการประเมินหนวยงานของทานจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู

ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้

วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT ซึ่งสะทอน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์

สูงสุดและคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน สวนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ 85) คือ แบบวัด EIT OIT จึงมีขอเสนอแนะเพื่อ

การปรับปรุงการดำเนินงานใหมีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปถัดไป ดังตอไปน้ี แบบวัด EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพและมาตรฐาน

การใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการ

ใหบริการงานดานตางๆ อยางทั่วถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 2) ประสิทธิภาพการ

ส่ือสาร จัดทำส่ือประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยาง

ชัดเจนและตอเนื่อง 3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพื่อรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนทั่วไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ

และมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก แบบวัด OIT เปนการเปดเผยขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ที่เปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงาน

อยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการปองปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เปนรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) การเปดเผย

ขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูลดานการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการ

บริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนทั่วไป และการใหบริการผานระบบ e-service โดย

ตองเผยแพรในหัวขอหรือตำแหนงที่สามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา ทั้งนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงาน

โดยตรง 2) การปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษาและวิเคราะหผลการประเมินของปที่ผานมาเพื่อกำหนด

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ที่สำคัญ ตองมี

การพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ

แนวโนม้
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รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2563

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 86.85

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 5.69% 0.00% 27.64% 66.67% 85.19

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 34.78% 65.22% 88.52

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอย

เพียงใด

87.96

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป

กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

1.65% 2.48% 26.45% 69.42% 87.96

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 85.61

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

มุงผลสำเร็จของงาน 3.31% 0.00% 30.58% 66.12% 86.60

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 2.50% 2.50% 30.00% 65.00% 85.93

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 2.50% 0.00% 40.00% 57.50% 84.30

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปน้ี จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 0.00% 100.00% 100.00

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม

มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00
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I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม

มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 0.00% 100.00% 100.00

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปน้ี แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการ

ตอบแทนในอนาคต หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชนอื่น ๆ เชน การยกเวนคาบริการ การอำนวยความสะดวกเปนกรณีพิเศษ เปนตน 0.00% 100.00% 100.00

I7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 72.36

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มาก

นอยเพียงใด

0.00% 19.63% 43.93% 36.45% 72.36

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 87.94

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

คุมคา 0.00% 1.87% 28.04% 70.09% 89.50

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 2.80% 1.87% 28.97% 66.36% 86.38

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 90.70

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

81.31% 14.02% 0.00% 4.67% 90.70
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I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 95.96

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 95.96

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวง

เวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด

90.65% 6.54% 2.80% 0.00% 95.96

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 89.93

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 0.93% 0.00% 22.43% 76.64% 91.66

เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 78.50% 13.08% 2.80% 5.61% 88.20

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 78.65

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สอบถาม 1.87% 0.00% 46.73% 51.40% 82.71

ทักทวง 3.74% 5.61% 48.60% 42.06% 76.47

รองเรียน 4.67% 5.61% 44.86% 44.86% 76.77

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 90.26

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 0.00% 1.05% 27.37% 71.58% 90.26

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 89.80

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 2.13% 26.60% 71.28% 89.80

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 88.41
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หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 88.41

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ

การใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 35.11% 64.89% 88.41

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 95.43

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอย

เพียงใด

88.30% 10.64% 0.00% 1.06% 95.43

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 97.88

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการ

ทุจริต มากนอยเพียงใด

95.74% 3.19% 0.00% 1.06% 97.88

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 96.48

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 89.36% 9.57% 0.00% 1.06% 95.78

มีการซ้ือขายตำแหนง 97.87% 1.06% 0.00% 1.06% 98.59

เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 88.30% 9.57% 1.06% 1.06% 95.06

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 96.53

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว

หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

89.47% 10.53% 0.00% 0.00% 96.53
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I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 82.25

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 82.25

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

3.16% 0.00% 44.21% 52.63% 82.25

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 85.75

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน

ของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 1.05% 41.05% 57.89% 85.75

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 90.56

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

83.16% 10.53% 1.05% 5.26% 90.56

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 80.09

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 10.53% 38.95% 50.53% 80.09

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด

89.11

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด

1.06% 0.00% 29.79% 69.15% 89.11

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 93.59
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หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 93.59

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต

มากนอยเพียงใด

0.00% 1.02% 17.35% 81.63% 93.59

I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปน้ี หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 100.00% 0.00% 100.00

จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 100.00% 0.00% 100.00

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 85.10

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 7.14% 1.02% 21.43% 70.41% 85.10

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปน้ี ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 89.99

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เผาระวังการทุจริต 0.00% 1.02% 28.57% 70.41% 89.89

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 1.02% 27.55% 71.43% 90.22

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 0.00% 3.06% 24.49% 72.45% 89.87

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริต

ในหนวยงาน มากนอยเพียงใด

90.68

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

มากนอยเพียงใด

0.00% 4.17% 19.79% 76.04% 90.68
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I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 85.05

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 85.05

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 0.00% 3.06% 40.82% 56.12% 84.48

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 0.00% 2.04% 42.86% 55.10% 84.49

ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 0.00% 1.03% 41.24% 57.73% 85.70

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 0.00% 2.08% 39.58% 58.33% 85.54

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 75.59

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 47.89% 1.41% 50.70% 67.45

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 49.30% 50.70% 83.73

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 83.70

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ

อ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.00% 2.82% 43.66% 53.52% 83.70

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย

เพียงใด

88.85

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการ

แกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 33.80% 66.20% 88.85

E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

94.37

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 12.68% 87.32% 87.32
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E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

94.37

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทรัพยสิน 1.41% 98.59% 98.59

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน 2.82% 97.18% 97.18

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 90.23

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

0.00% 1.41% 26.76% 71.83% 90.23

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 76.31

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.00% 43.66% 5.63% 50.70% 68.89

มีชองทางหลากหลาย 0.00% 0.00% 49.30% 50.70% 83.73

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 84.66

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 46.48% 53.52% 84.66

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 49.30

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ

หรือไม

49.30% 50.70% 49.30

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 85.59

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน
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E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 85.59

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับ

การดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 43.66% 56.34% 85.59

E10 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 49.30

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 49.30% 50.70% 49.30

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 80.80

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

0.00% 7.25% 43.48% 49.28% 80.80

E12 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 85.65

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 43.48% 56.52% 85.65

E13 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 49.28

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวก

รวดเร็วมากข้ึน หรือไม

49.28% 50.72% 49.28

E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

84.22

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน
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E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

84.22

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 47.83% 52.17% 84.22

E15 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 86.13

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 42.03% 57.97% 86.13

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสราง 100.00

O2 ขอมูลผูบริหาร ขาดชองทางติดตอผูบริหาร 0.00

O3 อำนาจหนาที่ 100.00

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 100.00

O5 ขอมูลการติดตอ 100.00

O6 กฎหมายที่เกี่ยวของ 100.00

ขาวประชาสัมพันธ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O7 ขาวประชาสัมพันธ 100.00

การปฏิสัมพันธขอมูล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O8 Q&A 100.00

O9 Social Network 100.00



5/4/2564

13/17

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดำเนินงานประจำป 100.00

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 เดือน ไมพบรายงานติดตามการดำเนินงาน 0.00

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป 100.00

การปฏิบัติงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00

การใหบริการ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 100.00

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 100.00

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ 100.00

O17 E-Service url ที่ใหมาไมพบ E-service 0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณประจำป

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป ไมใชแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานที่มีระยะ 1 ป 0.00

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป รอบ 6

เดือน

100.00

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00

O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 100.00

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ขอมูลไมครบทุกเดือน อยางนอยถึงเดือน มีนาคม 2563 0.00

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป url ที่แนบไมพบรายงานผลฯป 2562 0.00
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ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป ไมมีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 100.00

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต 100.00

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจำป 100.00

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 100.00

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร การดำเนินการหรือกิจกรรม ไมไดแสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง

พัฒนา และสงเสริมหนวยงานดานคุณธรรมและโปรงใสของหนวย

งานอยางชัดเจน

0.00

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป ไมมีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เชน เหตุการณความ

เส่ียงและระดับของความเส่ียง มาตรการและการดำเนินการใน

การบริหารจัดการความเส่ียง เปนตน

0.00
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ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ไมไดแสดงกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคลองกับมาตรการ

หรือการดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามขอ

O36

0.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร -ไมไดแสดงการดำเนินการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในป พ.ศ.

2563 -ไมไดแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ

คานิยม ในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต อยางชัดเจน

0.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป 100.00

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำ

ป รอบ 6 เดือน

100.00

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 100.00

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน

100.00
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ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 2 2 0

20 – 30 ป 3 7 0

31 – 40 ป 2 7 0

41 – 50 ป 1 9 0

51 – 60 ป 1 1 0

มากกวา 60 ป 10 24 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 5 21 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 7 9 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 2 10 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 3 5 0

สูงกวาปริญญาตรี 1 4 0

อ่ืน ๆ 1 1 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลท่ัวไป 12 31 0

หนวยงานของรัฐ 4 12 0

องคกรธุรกิจ 3 7 0

อ่ืน ๆ 0 0 0



5/4/2564

17/17

ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 - 30 ป 0 6 0

31 - 40 ป 6 14 0

41 - 50 ป 4 16 0

51 - 60 ป 16 5 0

มากกวา 60 ป 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 7 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 8 2 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 1 2 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 7 20 0

สูงกวาปริญญาตรี 3 16 0

อ่ืน ๆ 0 1 0

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2563

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน

 34.33%  59.70%  2.99%  2.99%

ระยะเวลาการปฏบิตังิาน(ปี)

จํา
นว
น(
คน

)

เพศชาย
เพศหญงิ
เพศอื�นๆ

1 - 5 ปี ุ6 - 10 ปี 11 - 20 ปี มากกวา่ 20 ปี
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