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รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐ เทศบาลตำบลบา้นปล้อง อำเภอเทิง จังหวดัเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
***************************  

 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์
มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ตนเองและนำข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐใน
การขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจ
ของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้
เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล  

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน ภาครัฐ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) 
การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
(6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การ
เปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการ
เผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้
เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 1. หลักการและเหตุผล  
      สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( สำนักงาน 

ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการ
สร้างความตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การ
ประเมิน ค ุณธรรมและความ โปร ่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริต
เชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการ
ประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน  ในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
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 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  

     ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 95.91 คะแนน ซึ ่งถือว่ามีคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ AA  ผ่านค่า
เป้าหมายแผนแม่บทฯ (เท่ากับ 85 คะแนนขึ้นไป) 
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 สรุปได้ว่า ตามคะแนนภาพรวมหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านปล้องได้คะแนน 95.91 
คะแนน ผ่านค่าเป้าหมาย ซึ่งตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100 คือ ตัวชี้วัดที่ 10  การ
ป้องกันการทุจริต และส่วนตัวชี้วัดที่ได้ได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน ได้
เท่ากับร้อยละ 90.99  

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
     จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีของเทศบาลตำบลบ้าน

ปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ในระดับผลการประเมิน AA ได้
คะแนน 95.91 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้น 15.80 คะแนน(เทียบจากผลการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563) โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้
ดังต่อไปนี้  

 

ตัวชี้วดั คะแนนปี 
2561 

คะแนนปี
2562 

คะแนนปี 
2563 

คะแนนปี 
2564 

เพ่ิม/ลด 

2563-2564 

คะแนนภาพรวม   50.78                                                             52.18 80.11 95.91 +15.80 

1. การปฏิบตัิหน้าที ่ 87.17 87.75 91.52 98.41 +6.89 

2. การใช้งบประมาณ 76.88 79.12 83.92 94.23 +10.31 

3. การใช้อำนาจ 80.14 79.14 84.19 95.84 +11.65 

4. การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

75.24 75.70 75.64 93.82 +18.18 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 75.16 77.88 78.57 96.16 +17.59 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 88.59 81.48 82.39 92.11 +9.72 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 87.02 80.13 79.66 93.92 +14.26 

8. การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 

84.32 78.64 76.87 90.99 +14.12 

9. การเปิดเผยข้อมูล 5.56 20.91 75.7 97.50 +21.80 

10. การป้องกันทุจริต 0 0 81.25 100 +18.75 
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3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 95) จำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ  
   (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.41 

จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของ
ตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ
ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงาน
ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่หน่วยงานควรให้ความสำคัญมาก
ขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 

   (2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.84 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของ
ตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า 
บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น ต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงานใน
ระดับที่ดี จึงควรพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป 

   (3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
96.16 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรูข้องบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต
อย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน มีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง เป็นรูปธรรม 

 
                 / (4) ตัวชี้วัด... 
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   (4) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.50 
เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื ้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื ้นฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรยีน
การทุจริต และการเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและ การดำเนินงานของหน่วยงาน    

   (5) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
100 เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการ
ดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม  ความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

  3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำว่าร้อยละ 95) จำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ 
        (1) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.23 

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอื้อประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของ
บุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน  ควรให้ความสำคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตนเองได ้

      (2) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อย
ละ 93.82 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการ
ของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ นำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ 
ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดท ำแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไป
ปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 



~ 6 ~ 
 

       (3) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับรอ้ยละ 92.11 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริหาร ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อ
คุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความ
เชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ 
และพบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดี
ขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่
หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ 

       (4) ตัวชี ้วัดที ่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
93.92 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่อง
ต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของ
หน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้
หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทจุริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดว้ย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

       (5) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากบัร้อยละ 90.99 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรบัรู้ของผู้รับบรกิาร ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานตอ่
การปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงาน
ของ เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้วย  
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 4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน   

 ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ จากรายงานผลประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 
      จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผล
คะแนน 85 คะแนนขึ ้นไป ภายในปี 2565 พบว่าผลการประเมินหน่วยงานจาก 3 แบบวัด  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ 

 

 

 
    1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนนรวม 95.69 คะแนน 

     2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คะแนนรวม 92.34 คะแนน  
    3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  คะแนนรวม 98.75 คะแนน  
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    ซึ ่งแบบวัดทั้ง 3 แบบผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คะแนนภาพรวม
หน่วยงานเท่ากับ 95.91 คะแนน จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมิน
ที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 
                   1. แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ 
การใชจ่ายงบประมาณและทรัพยสินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้  
     1) การปฏิบัติหนาที่ จัดใหมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้
รับผิดชอบในการใหบริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผู้มา
ติดต่อรับบริการ ณ จุดใหบริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ใหข้อมลู
รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและ
ความสามารถ  
     2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปิดเผยข้อมูลการใชจ่ายงบประมาณ แผนการ
จัดซื้อ  จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพรอมรับการ
ตรวจสอบจากทุกภาคสวน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ  
     3) การใชอำนาจของผูบ้ริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่ง
งาน (job description) และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการ
เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวของเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
      4) การใชทรัพยสินของราชการ จัดทำคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ 
สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  
     5) การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของ สวนรวม มีจิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำ
มาตรการการ   ปองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย 
รวมทั้งการเปิดใหประชาชนมสีวนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของ
หน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  
 2. แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรูของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การใหบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้  
     1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการใหบริการ
งานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ  
     2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต
หลักของหน่วยงานใหง่ายตอการเขาถึงข้อมูลและมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง  
      3) การปรับปรุงระบบการทำงานสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหาร
และบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และสงเสริมใหผู้
รับบริการและประชาชนทั่วไปมีสวนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการได้โดยสะดวก  
 3. แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เป็นปจจุบันของหน่วยงานสู่
สาธารณะบนเว็บไซตของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณและง่ายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณใน
การปองปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้  
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     1) การเปิดเผยข้อมูล เนนการเผยแพรข้อมูลพื ้นฐานเกี ่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีชองทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป และการใหบริการผ่านระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตำแหนงที่
สามารถเขาถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ายทุกชวงเวลา ทั้งนี้ ตองเป็นการเขาถึงผ่าน URL บนเว็บไซต
หลักของหน่วยงานโดยตรง  
     2) การปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอน
จะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปท่ีผ่านมาเพื ่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ที่สำคัญตอง มีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซตของหน่วยงาน
ในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผ่านเว็บไซตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มสี่วนไดส้่วนเสียภายนอก 

 
 

จากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกข้างต้น จะ
นำไปปรับปรุงการทำงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ดังนี้      

1. จากข้อเสนอแนะข้อ 1 ในการดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านปล้องจะพัฒนาโครงการ 
กิจกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีอยู่แล้วและเพิ่มโครงการ กิจกรรม  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
สวัสดิการของผู้สูงอายุให้ได้รับข่าวสารมากกว่านี้ เพื่อประโยชน์สุขและตรงตามความต้องการของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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2. จากข้อเสนอแนะข้อ 2 และข้อ 5 ทางเทศบาลตำบลบ้านปล้อง มีกิจการประปาเพื่อบริการ
ประชาชนซึ่งแหล่งน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำขุนปล้องแหล่งเดียว ทำให้ในฤดูแล้งเกิดปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อ
การผลิตน้ำประปา จึงดำเนินการหาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น โดยจะดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณประปา
เทศบาล ในการแก้ปัญหาดังกล่าว 

3. จากข้อเสนอแนะข้อ 3 ทางเทศบาลตำบลบ้านปล้อง กำลังดำเนินการปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวของเทศบาล เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ข่าวสารให้มากขึ้นและทั่วถึง 

4. จากข้อเสนอแนะข้อ 4 ทางเทศบาลตำบลบ้านปล้อง กำลังดำเนินการอบรมให้ความรู้และ
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ในการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 

6. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธกีาร ผู้รับผดิชอบ 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ฝึกอบรมหรอืประชุมพนกังานหนว่ยงานเพ่ือให้
ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อน 

สำนักปลดั 

2. ให้ความรู้เรือ่งการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์หรอืสื่อสารสนเทศ
ของหนว่ยงาน 

สำนักปลดั 

3. การเปดิเผยข้อมูล ข้อเทจ็จริงแก่
ผู้มาใช้บรกิารอย่างถกูต้อง
ตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการ
ให้ผู้มาตดิต่ออย่างโปร่งใส 

จัดทำประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อื่นใดในการ
ปฏิบัตหิน้าที ่และมกีารจดัทำประกาศไม่เรียกรบั
ผลประโยชนห์รือทรัพย์สินใด ๆ 

สำนักปลดั 

4. เปดิโอกาสให้ผูร้ับบริการ หรือผูม้ี
ส่วนได้สว่นเสียเข้ามามีสว่นร่วมใน
การปรับปรุงการดำเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะเพื่อใหบุ้คลากรและสาธารณชน
รับทราบ 

สำนักปลดั 

5. มีการมอบหมายงาน การ
ปฏิบัติงาน รวมถงึการประเมินผล
การปฏิบตัิงานตามระดับคณุภาพ
ของงาน โดยไม่เลอืกปฏิบตัิ 

1. สร้างความเข้าใจรว่มกนัเกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินและการทำงาน 
2. ผู้บริหารเนน้ย้ำในทีป่ระชุมเรื่องความเป็นธรรม
ในการประเมิน เพื่อเพ่ิมความตระหนักใหก้ับ
หัวหน้างาน 

สำนักปลดั/
ทุกกอง 
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รายละเอียดผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชยีงราย 
คะแนนภาพรวม 
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รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

คะแนนภาพรวมหนวยงานเทศบาลตำบลบานปลอง : 95.91 คะแนน

ระดับผลการประเมิน : AA

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน

1 การปองกันการทุจริต 100.00

2 การปฏิบัตหินาที่ 98.41

3 การเปดเผยขอมูล 97.50

4 การแกไขปญหาการทุจริต 96.16

5 การใชอำนาจ 95.84

6 การใชงบประมาณ 94.23

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.92

8 การใชทรัพยสินของราชการ 93.82

9 คุณภาพการดำเนินงาน 92.11

10 การปรับปรุงการทำงาน 90.99

0

50

การปฏบิตัหินา้ที�
98.41 การใชง้บประมาณ

94.23

การใชอํ้านาจ
95.84

การใชท้รัพยส์นิของราชก
93.82

การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ
96.16คณุภาพการดําเนนิงาน

92.11

ประสทิธภิาพการสื�อสาร
93.92

การปรับปรงุการทํางาน
90.99

การเปิดเผยขอ้มลู
97.50

การป้องกนัการทจุรติ
100.00
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กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ
     หนวยงานของทานไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564 จำนวน 95.91 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ AA หมายถึง หนวยงานสามารถดำเนินการไดครบถวนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA โดย

สามารถบรรลุความสำเร็จในการเปนหนวยงานตนแบบดานคุณธรรมและความโปรงใสใหแกหนวยงานอื่นๆ ได ทั้งนี้ อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดที่จำเปนตองให

ความสำคัญในการกำกับดูแล หรือสงเสริมการทำงานอีกเพียงเล็กนอยเพื่อยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น คาดหมายไดวา หากหนวยงานยังมีกลไกการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง หนวยงานจะสามารถสรางผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานที่นำมาสูความเชื่อม่ันศรัทธา และสรางความไววางใจแกสาธารณชนไดมากยิ่งขึ้นตอไป

ในอนาคต - แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานที่สอดคลองตามภารกิจหลัก โดยเปนผลการดำเนินงานในปที่ผานมา - สงเสริมการ

เผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีเขาถึงงาย ไมซับซอน และเพิ่มชองทางที่หลากหลายมากขึ้น - เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมี

สวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีขึ้น - เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสิน

ของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน - สงเสริมการประชาสัมพันธและใหขอมูลเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงานของทาน

มากข้ึน - เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการใหดีขึ้น - ปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการใหมีความโปรงใสมากขึ้น - สงเสริม

การทำงานที่คำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก - กำกับติดตามการทำงานของเจาหนาที่ของหนวยงานวามีการติดตอ ปฏิบัติงาน และให

บริการแกประชาชนเปนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด - เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีขึ้น - สงเสริมการ

เผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจนมากขึ้น - เพิ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจาหนาที่ของหนวยงานในการทำงานอยาง

ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล - เพิ่มมาตรการกำกับใหเจาหนาที่ของหนวยงานใหบริการประชาชนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ

แนวโนม้
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รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 97.57

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 4.55% 95.45% 99.03

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 18.18% 81.82% 96.12

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอย

เพียงใด

96.12

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป

กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 13.64% 86.36% 96.12

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 96.76

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

มุงผลสำเร็จของงาน 0.00% 0.00% 11.36% 88.64% 98.06

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 0.00% 0.00% 15.91% 84.09% 96.12

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 0.00% 15.91% 84.09% 96.12

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
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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

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

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

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปน้ี แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทน

ในอนาคต 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 88.24

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มาก

นอยเพียงใด

0.00% 17.78% 15.56% 66.67% 88.24

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 95.15

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

คุมคา 0.00% 0.00% 20.00% 80.00% 95.15

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 0.00% 0.00% 20.00% 80.00% 95.15

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 92.21

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน
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I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 92.21

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

75.00% 20.45% 0.00% 4.55% 92.21

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 99.03

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวง

เวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด

95.56% 4.44% 0.00% 0.00% 99.03

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 94.63

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 0.00% 0.00% 22.22% 77.78% 95.15

เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 86.67% 4.44% 4.44% 4.44% 94.12

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 96.12

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สอบถาม 0.00% 0.00% 13.33% 86.67% 96.12

ทักทวง 0.00% 0.00% 13.33% 86.67% 96.12

รองเรียน 0.00% 0.00% 13.33% 86.67% 96.12

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 96.12

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 0.00% 0.00% 15.22% 84.78% 96.12
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I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 94.18

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 94.18

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 23.91% 76.09% 94.18

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 94.18

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ

การใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 23.91% 76.09% 94.18

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 95.12

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอย

เพียงใด

82.61% 13.04% 4.35% 0.00% 95.12

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 97.06

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการ

ทุจริต มากนอยเพียงใด

89.13% 4.35% 6.52% 0.00% 97.06

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 98.38

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 86.96% 13.04% 0.00% 0.00% 97.09

มีการซ้ือขายตำแหนง 95.65% 4.35% 0.00% 0.00% 99.03

เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 95.65% 4.35% 0.00% 0.00% 99.03
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I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 97.09

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 97.09

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว

หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

85.11% 14.89% 0.00% 0.00% 97.09

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 88.24

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

4.35% 13.04% 13.04% 69.57% 88.24

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 93.18

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน

ของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

4.26% 0.00% 19.15% 76.60% 93.18

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 98.06

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

85.11% 10.64% 0.00% 4.26% 98.06

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 92.18

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 10.64% 19.15% 70.21% 92.18
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I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด

94.18

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด

94.18

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด

0.00% 0.00% 27.66% 72.34% 94.18

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 95.15

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต

มากนอยเพียงใด

2.08% 0.00% 22.92% 75.00% 95.15

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 94.18

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 0.00% 0.00% 25.53% 74.47% 94.18

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปน้ี ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 95.15

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เผาระวังการทุจริต 0.00% 0.00% 21.28% 78.72% 95.15

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 0.00% 21.28% 78.72% 95.15

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 0.00% 0.00% 21.28% 78.72% 95.15
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I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริต

ในหนวยงาน มากนอยเพียงใด

96.12

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 19.15% 80.85% 96.12

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 96.36

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 0.00% 0.00% 19.15% 80.85% 96.12

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 0.00% 0.00% 19.15% 80.85% 96.12

ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 0.00% 0.00% 19.15% 80.85% 96.12

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 0.00% 0.00% 14.89% 85.11% 97.09

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 89.46

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 2.41% 27.71% 69.88% 89.68

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 3.61% 26.51% 69.88% 89.25

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 91.74

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ

อ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

1.20% 0.00% 21.69% 77.11% 91.74

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย

เพียงใด

90.09



30/8/2564

10/17

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนE3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย

เพียงใด

90.09

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการ

แกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด

0.00% 1.20% 27.71% 71.08% 90.09

E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ 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 การใหความบันเทิง เปนตน 0.00% 100.00% 100.00

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 89.26

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

0.00% 1.22% 29.27% 69.51% 89.26

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 87.38

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 1.19% 1.19% 29.76% 67.86% 88.01

มีชองทางหลากหลาย 1.19% 3.57% 28.57% 66.67% 86.75

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 90.06

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน
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E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 90.06

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 3.57% 22.62% 73.81% 90.06

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ

หรือไม

100.00% 0.00% 100.00

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 92.15

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับ

การดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 1.19% 21.43% 77.38% 92.15

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 100.00% 0.00% 100.00

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 89.68

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

0.00% 1.18% 27.06% 71.76% 89.68

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 88.84

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน
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E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 88.84

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 2.35% 27.06% 70.59% 88.84

E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวก

รวดเร็วมากข้ึน หรือไม

100.00% 0.00% 100.00

E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

87.56

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 5.88% 23.53% 70.59% 87.56

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 88.85

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 1.18% 29.41% 69.41% 88.85

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสราง 100.00

O2 ขอมูลผูบริหาร 100.00

O3 อำนาจหนาที่ 100.00

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 100.00
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ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

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

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดำเนินงานประจำป 100.00

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 เดือน 100.00

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 ไมมีลิงก URL 18/05/2021 23.25 น. 0.00

O17 E-Service 100.00
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ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณประจำป

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป รอบ 6

เดือน

100.00

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00

O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 100.00

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม
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ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนนขอ 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 100.00

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป 100.00

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 100.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 100.00

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำ

ป รอบ 6 เดือน

100.00

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 100.00
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ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน

100.00

ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 – 30 ป 4 23 0

31 – 40 ป 6 9 0

41 – 50 ป 8 7 1

51 – 60 ป 6 6 0

มากกวา 60 ป 6 4 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 9 10 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 15 6 1

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 0 11 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 5 21 0

สูงกวาปริญญาตรี 0 0 0

อ่ืน ๆ 1 1 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลท่ัวไป 16 24 0

หนวยงานของรัฐ 3 0 0

องคกรธุรกิจ 0 0 0

อ่ืน ๆ 11 25 1
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ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 - 30 ป 1 2 0

31 - 40 ป 1 5 0

41 - 50 ป 10 8 0

51 - 60 ป 5 2 0

มากกวา 60 ป 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 1 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 8 1 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 0 0 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 8 15 0

สูงกวาปริญญาตรี 0 1 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน

 73.53%  26.47%  0.00%  0.00%

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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