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ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
*************************** 

คำนำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล ผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเซิงบวก ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวซี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้อำนาจ 
(๓)การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๔)การแก้ไขป้ญหาการทุจริต (๕)การใช้งบประมาณ (๖)ประสิทธิภาพการลื่อสาร 
(๗)การป้องกันการทุจริต (๘) คุณภาพการดำเนินงาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(Open Data) ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อน
การดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการ
ป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception lndex : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผล
คะแนนที่ดียิ่งขึน้ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า                            
        กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 
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๑. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 

เครื่องมือการประเมินเซิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่ออว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นแผนที่สำคัญของ
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเซิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้า
รับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอ 
    บุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ   

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล                   
บุ่งคล้า  อำเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ   โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.33 คะแนน ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ A 

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เท่ากับ 
94.33 คะแนน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดเกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ A โดยมีรายละเอียดผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้ ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่าคะแนน
เท่ากับ 99.20 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน เท่ากับ 
100.00 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ 98.58 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
มีผลคะแนน เท่ากับ 99.83 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ 98.99 
คะแนน ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 98.61 คะแนน จากผลคะแนนในภาพรวม 
พบว่า อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีไว้ในปีต่อไป ผลคะแนนการประเมิน
เครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนน เท่ากับ 91.39 คะแนน โดย
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 92.60 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เท่ากับ 94.30 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีผล
คะแนน เท่ากับ 87.27 คะแนน จากลำดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีค่าคะแนน
น้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึงพอใจให้
ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงดำเนินงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วย และให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการ
รับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 92.88 คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ 92.00 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีผล
คะแนน เทา่กับ 93.75 คะแนน ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการดำเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญ
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่า ผ่านเกณฑ์ ควรรักษามาตรฐาน
ของการดำเนินงานที่ดีไว้ในปีต่อไป  
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๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง
คล้า อำเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖4 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่
แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

๓.1 จุดแข็ง (ตัวชีวั้ดทีไ่ด้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๐) จำนวน 9 ตัวข้ีวัด คือ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนน จาก

บุคลากรภายในหน่วยงานมีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน/ระยะเวลาที่กำหนด/เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติหน้าที่มุ่งมั่นเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบ
และมีคุณธรรม    

(2) ตัวชี้จัดที่ 2 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.83 เป็นคะแนนจาก การ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ยวช้อง
กับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมิความเชื่อมั่น ต่อการใช้อำนาจของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

(3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.99 เป็น
คะแนนจากการประเมินการบุคลากรในหน่วยงาน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ  ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไป 
ให้กลุ่มหรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด  ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน  มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด  การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน  บุคลากรใน
หน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง  บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนมีการนำทรัพย์สินของราชการไป
ใช้  โดยไม่ได้อนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงาน  การรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  มีการ
กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  กลุ่ม 

(4) ตัวชี้วัดที่ 4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.61 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ใน
ประเด็นที่เก่ียวช้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน ได้
มีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม หรือพวกพ้อง 

(5) ตัวชี้วัดที่ 5 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.58 เป็นคะแนน จาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เข่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน ควรให้ความสำคัญ กับการเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  

(6) ตัวชี้จัดที่ 6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.30 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงาน
ให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ 
รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มา



 

ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
(7) ตัวชี้วัดที่ 7 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.75 เป็นคะแนน 

จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน    
ให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงค์สุจริตของ 
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม ความ
โปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นช้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน ที่จะ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 

(8) ตัวชี้วัดที่ 8 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.60 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ การ
ดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวช้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ การ
ดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่
ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มี การเรียกรับสินบน 
แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ ผลงานหรือข้อมูล       
สาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับช้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการ ให้เกิดความโปร่งใส 
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ 

(9) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92  เป็นคะแนน เป็น
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูล
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนิน
การตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การ
ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส  ในการบริหารงานและการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ไต้คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ ๙๐ ) จำนวน 1 ตัวช้ีวัด คือ 
(1) ตัวชี้จัดที่ 10 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 61.37 เป็นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงาน
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

 
๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

๔.๑ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
99.20  บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีมการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและ แสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 



 

 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

(๑) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญ
กับการปฏิบัติและกระบวนการขออนุญาตใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ และการกำกับดูแล
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
 (๒) หน่วยงานมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ
ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการที่ถูกต้อง ตามระเบียบฯ 
(3) หน่วยงานมีการกำกับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือ
พวกพ้อง  

(๑) จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืม
ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมาย  มีการกำหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ,มีแบบ
การขออนุญาต/การขออนุมัติยืมที่มี
รูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและ
ตรวจสอบได้ ทั้งกรณกีารยืมของ
บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน 
(2) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ การยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
(3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทาง
ปฏิบัติ/คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การ
ยืมทรัพย์สินของทางราชการ  มี
แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้
ประชาชนทราบ 
(4) มีการกำหนดกลไกในการ
ตรวจสอบการดำเนินการตามคู่มือ
แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด  

 
๔.๒ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 

91.39  บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงาน ของหน่วยงานว่ายึดหลักตาม
มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ ชัดเจน แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ มี
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า มีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน (๑) คุณภาพการปฏิบัติงานของ  
เจ้าหน้าที ่ 
(๒) หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ 
(3) หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดำเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว  
(4) หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
 (5) หน่วยงานมีการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ มีความโปร่งใส
มากขึ้น 

(๑) จัดทำระบบบริการเชิงรุก จัดชุด
บริการเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่ เช่น 
การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หรือการปรับ
ขยายเวลาการให้บริการช่วงพักเท่ียง 
(2) จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการ   
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(3) ผู้บริหารจัดประชุมระดมความคิดเห็น
บุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อศึกษา
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน คุณภาพการ
ปฏิบัติงานและการบริการให้ดีขึ้น 
(4) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ 
(5) จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริการโดยนำเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการ
ทำงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ง่าย
ต่อการใช้งาน และเกิดความคุ้มค่า 
 

 
๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.88                      

บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ อย่างเป็น
ปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง  
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5. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

 
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดขอบ การกำกับติดตาม 

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญ
กับต่อต้านการทุจริต 

จัดทำเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต สำนักปลัด รายงานความก้าวหน้า และ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

2. มาตรการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดทำ/ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. 
2. จัดทำ/ประชาสัมพันธ์มาตรการ
ตรวจสอบใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
ของ อบต.กะหรอ 
3. จัดทำ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
4. จัดทำ/ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน
การรับสินบน 
5. จัดทำ/ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม 

สำนักปลัด 

3. หน่วยงานมีการนำผล
การตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ  ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการทำงาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

1. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงาน   
2. นำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ  
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการทำงาน 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

4. ปรับปรุงการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานต่อ
สาธารณะ ให้มีช่องทางที่
หลากหลาย  เข้าถึงง่ายไม่
ซับซ้อน  ปรับปรุงข้อมูลให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ เฟชบุ๊ค  
ไลน์ของ อบต. 
2. จัดทำแนวปฏิบัติการส่งข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน้าหลักของ อบต. 
3. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

5. หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่
ชี้แจงและตอบคำถามเมื่อมี
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานได้อย่างชัดเจน 
 

1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจุดให้บริการ
ประชาชนเพื่อชี้แจงและตอบคำถาม       
ข้อสงสัยการดำเนินงานของ อบต.บุ่งคล้า 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
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รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

คะแนนภาพรวมหนวยงานองคการบริหารสวนตำบลบุงคลา : 94.33 คะแนน
 

ระดับผลการประเมิน : A

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน

1 การปฏิบัติหนาที่ 100.00

2 การใชอำนาจ 99.83

3 การใชทรัพยสินของราชการ 98.99

4 การแกไขปญหาการทุจริต 98.61

5 การใชงบประมาณ 98.58

6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 94.30

7 การปองกันการทุจริต 93.75

8 คุณภาพการดำเนินงาน 92.60

9 การเปดเผยขอมูล 92.00

10 การปรับปรุงการทำงาน 87.27

0

50

การปฏบิตัหินา้ที�
100.00 การใชง้บประมาณ

98.58

การใชอํ้านาจ
99.83

การใชท้รัพยส์นิของราชก
98.99

การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ
98.61คณุภาพการดําเนนิงาน

92.60

ประสทิธภิาพการสื�อสาร
94.30

การปรับปรงุการทํางาน
87.27

การเปิดเผยขอ้มลู
92.00

การป้องกนัการทจุรติ
93.75
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กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

     ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ องคการบริหารสวนตำบลบุงคลา อำเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

เทากับ 94.33 คะแนน สูงกวาคาเปาหมายที่กำหนดเกณฑไวคือ 85 คะแนน อยูในระดับ A โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้ ผลคะแนนการประเมิน

เคร่ืองมือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) มีคาคะแนนเทากับ 99.20 คะแนน โดยประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ มี

ผลคะแนน เทากับ 100.00 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ มีผลคะแนน เทากับ 98.58 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ มีผลคะแนน เทากับ 99.83

คะแนน ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ มีผลคะแนน เทากับ 98.99 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต มีผลคะแนน เทากับ 98.61 คะแนน

จากผลคะแนนในภาพรวม พบวา อยูในระดับที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีไวในปตอไป ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู

ของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนน เทากับ 91.39 คะแนน โดยประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน มีผลคะแนน

เทากับ 92.60 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เทากับ 94.30 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีผลคะแนน เทากับ

87.27 คะแนน จากลำดับคะแนน พบวาตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีคาคะแนนนอยที่สุดในกลุมเครื่องมือ ซึ่งมีขอเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงใน

ปตอไป คือควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ใหมีกระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช สรางความพึงพอใจใหผูรับบริการ

มีการเปดโอกาสใหผูบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงดำเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับความตองการดวย และใหความสำคัญกับความโปรงใส

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรูของการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) มีคาคะแนนเทากับ 92.88 คะแนน โดยประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้

วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล มีผลคะแนน เทากับ 92.00 คะแนน ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต มีผลคะแนน เทากับ 93.75 คะแนน ทั้ง 2 ตัวช้ีวัด มีแนวทาง

การดำเนินงานที่คลายกัน คือ การเผยแพรขอมูลที่สำคัญบนเว็บไซตของหนวยงาน ซึ่งผลการดำเนินงานของหนวยงาน ในภาพรวมถือวา ผานเกณฑ ควรรักษา

มาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีไวในปตอไป

แนวโนม้
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รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนที่กำหนด 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอย

เพียงใด

100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป

กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

มุงผลสำเร็จของงาน 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ 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

มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00



2/7/22, 1:26 PM

4/17

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม

มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแลว 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 มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ 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 98.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มาก

นอยเพียงใด

0.00% 0.00% 6.06% 93.94% 98.00

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 99.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

คุมคา 0.00% 0.00% 3.03% 96.97% 99.00

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 0.00% 0.00% 3.03% 96.97% 99.00

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 96.97

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

96.97% 0.00% 0.00% 3.03% 96.97
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I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวง

เวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 98.48

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 96.97% 0.00% 0.00% 3.03% 96.97

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 99.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

สอบถาม 0.00% 0.00% 3.03% 96.97% 99.00

ทักทวง 0.00% 0.00% 3.03% 96.97% 99.00

รองเรียน 0.00% 0.00% 3.03% 96.97% 99.00

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 99.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 0.00% 0.00% 3.03% 96.97% 99.00

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 100.00
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หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนนI15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ

การใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอย

เพียงใด

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการ

ทุจริต มากนอยเพียงใด

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

มีการซ้ือขายตำแหนง 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว

หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00
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I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 96.97

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 96.97

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

3.03% 0.00% 0.00% 96.97% 96.97

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน

ของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 96.97

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

96.97% 0.00% 0.00% 3.03% 96.97

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด

100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 100.00
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หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนนI25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต

มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม 96.97

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 96.97% 3.03% 96.97

จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 96.97% 3.03% 96.97

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 95.97

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 3.03% 0.00% 3.03% 93.94% 95.97

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เผาระวังการทุจริต 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริต

ในหนวยงาน มากนอยเพียงใด

99.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 3.03% 96.97% 99.00



2/7/22, 1:26 PM

9/17

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 99.75

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 99.75

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

มั่นใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 0.00% 0.00% 3.03% 96.97% 99.00

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 89.06

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนที่กำหนด 0.00% 0.00% 27.42% 72.58% 90.95

เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 0.00% 4.84% 29.03% 66.13% 87.18

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 90.42

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ

อื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 29.03% 70.97% 90.42

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย

เพียงใด

94.68

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการ

แกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 16.13% 83.87% 94.68

E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00
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E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

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

E5 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 88.82

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 33.87% 66.13% 88.82

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 90.69

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.00% 0.00% 29.03% 70.97% 90.42

มีชองทางหลากหลาย 0.00% 0.00% 27.42% 72.58% 90.95

E7 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 90.95

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 27.42% 72.58% 90.95

E8 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ

หรือไม

100.00% 0.00% 100.00

E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 89.89

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน
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E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 89.89

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับ

การดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 30.65% 69.35% 89.89

E10 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 100.00% 0.00% 100.00

E11 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 86.16

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 41.94% 58.06% 86.16

E12 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 88.82

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 33.87% 66.13% 88.82

E13 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวก

รวดเร็วมากขึ้น หรือไม

100.00% 0.00% 100.00

E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีขึ้น มากนอยเพียงใด

71.47

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

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

ใหบริการของหนวยงานไดดีขึ้น มากนอยเพียงใด

71.47

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานไดดีขึ้น มากนอยเพียงใด

1.61% 30.65% 19.35% 48.39% 71.47

E15 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 89.89

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 30.65% 69.35% 89.89

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพื้นฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสราง 100.00

O2 ขอมูลผูบริหาร 100.00

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
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ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O9 Social Network ควรใช Link จาก website ของหนวยงานเพื่อเชื่อมตอไปยัง

Facebook

100.00

ตัวชี้วัดยอยท่ี 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 100.00

O17 E-Service 100.00

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณประจำป

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป รอบ 6

เดือน

100.00

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
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ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00

O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 100.00

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 100.00

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 100.00

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไมพบขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจำป พ.ศ.2564 จาก

URL ที่สงใหตรวจสอบ เปนขอมูลของป 2563 จึงไมตรงตาม

แนวทางที่กำหนด **ไมสามารถแกไขเพิ่มเติม URL เพื่อขอปรับ

เพิ่มคะแนน ภายหลังจากที่แจงผลการตรวจแลว

0.00

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ไมพบกิจกรรมที่ดำเนินการในป พ.ศ. 2564 โดยขอมูลที่หนวยงาน

เสนอ เปนกิจกรรมที่ดำเนินการป 2563 จึงไมตรงตามแนวทางที่

กำหนด

0.00

ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร
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ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนนขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 100.00

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 100.00

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป 100.00

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ภาพขาวกิจกรรมไมไดแสดงรายละเอียด หรือวัตุประสงคของ

กิจกรรม ที่จะสื่อไดวาเปนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ใหเจา

หนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยาง

ซื่อสัตยสุจริต อยางชัดเจนไดอยางไร โดยหนวยงานเสนอขอมูล 1.

กิจกรรม Big Cleaning ซึ่งไมไดระบุวันที่จัดกิจกรรม และไมตรง

ตามวัตถุประสงค 2. การจัดหลักสูตร โตไปไมโกง ซึ่งไมไดระบุวัน

ที่จัดกิจกรรม และไมตรงตามวัตถุประสงค 3. ประกาศ นโยบาย

มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งไมไดแสดงกิจกรรม หรือ

โครงการที่ไดดำเนินการ หรือนำไปใช

0.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 100.00

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำ

ป รอบ 6 เดือน

100.00

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 100.00

ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต

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 0 0 0

20 – 30 ป 0 0 0

31 – 40 ป 2 0 0

41 – 50 ป 28 6 0

51 – 60 ป 14 8 0

มากกวา 60 ป 2 2 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 6 5 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 33 3 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 3 4 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 4 4 0

สูงกวาปริญญาตรี 0 0 0

อื่น ๆ 0 0 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลทั่วไป 42 15 0

หนวยงานของรัฐ 2 1 0

องคกรธุรกิจ 0 0 0

อื่น ๆ 2 0 0
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ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 - 30 ป 1 2 0

31 - 40 ป 3 4 0

41 - 50 ป 10 11 0

51 - 60 ป 1 1 0

มากกวา 60 ป 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 0 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 7 1 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 1 3 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 5 11 0

สูงกวาปริญญาตรี 2 3 0

อื่น ๆ 0 0 0

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน

 66.67%  33.33%  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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