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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประเมิน ITA 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ 
Integrity and Transparency Assessment หรือท่ีเรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทย
ในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิดเปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินท่ีได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอ านวย
ความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงาน
ภาครัฐดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น
แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึง
ช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ ส าหรับน าไปจัดท าแนวทางมาตรการต่าง ๆ 
ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป 
  การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นับเป็นปีท่ี 10 ของการด าเนินการ
ท่ีผ่านมา และเป็นปีที่ 5 ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นปีสุดท้ายของ
ช่วงระยะท่ี 1 (พ.ศ.2561 - 2565) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยมีหน่วยงานภาครัฐจ านวน 8,303 แห่งทั่วประเทศข้าร่วมการประเมิน 
กล่าวได้ว่าเป็นการประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน  
  การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือท่ีหน่วยงานภาครัฐได้ส ารวจและประเมินตนเอง 
เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและก ากับดูแลการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความส าคัญกับด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์กรตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแฟลตฟอร์มอิเล็กทรอนิก ส์ของตนเองให้ทันสมัย
และน่าสนใจมากขึ้น ท่ีส าคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบ
และเตรียมความพร้อมในการปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการ
ตรวจสอบอีกด้วย 
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  นอกจากนี้ ในด้านของประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็น
เครื่องมือท่ีทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็น เพื่อน าไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ 
เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับบริการจากภาครัฐท่ีดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมี
โอกาสได้มีส่วนร่วมก ากับติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย 
 

 หลักการประเมินของ ITA 
 

  การประเมิน ITA เป็นเครื ่องมือที่ค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและ
หลากหลายมิติ การก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางวิชาการเพื่อให้ผล
การประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ได้อย่างแท้จริง 
โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้ 
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 การค านวณผลการประเมิน 
  ระบบ ITAS จะประมวลผลการประเมนิของหน่วยงานภาครัฐโดยอัตโนมัติ 

 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 เงื่อนไขการค านวณและการแสดงผลการประเมิน  
 

  หน่วยงานจะไม่ได้รับการประกาศผลการประเมินอย่างเป็นทางการและไม่มีการ
แสดงผลต่อสาธารณะ ในกรณีดังต่อไปนี้  
  1. กรณีหน่วยงานไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมนิตามขั้นตอนและระยะเวลา
ท่ีก าหนด 
  2. กรณีหน่วยงานไม่ได้น าเข้าและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและข้อมูล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด  
  3. กรณีหน่วยงานมีจ านวนผู้ตอบแบบวัด IIT หรือแบบวัด EIT น้อยกว่าจ านวนค่าขั้นต่ า
ท่ีก าหนด  
  4. กรณีหน่วยงานไม่ได้ตอบและอนุมัติแบบวดั OIT ตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด 
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 ผลคะแนนและระดับผลการประเมิน  
  ผลการประเมนิจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ 
  ผลการประเมิน ITA เมื่อเปรียบเทียบตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดท่ีก าหนดตามนโยบาย
และแผนงานระดับประเทศ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 - 2580) ซึ่งในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ.2561 - 2565) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง 
เดือนกันยายน พ.ศ.2563) แผนปฏิบัติการด าเนินการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะท่ี 1 
(พ.ศ.2563 – 2565) และแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ซึ่งได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ 
(85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

--------------------------- 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ในระดับ A (91.47 คะแนน) 
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 การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
  1) องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ A (91.47 คะแนน) 
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ B (80.74 คะแนน)  
  2) สรุปผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
 

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด 
คะแนนประเมิน 

การเปลี่ยนแปลง 
2564 2565 

IIT 
แบบวัดการรับรู้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

1. การปฏิบัติหน้าที่                 93.97 95.16 เพ่ิมข้ึน 
2. การใช้งบประมาณ              86.99 91.80 เพ่ิมข้ึน 
3. การใช้อ านาจ                     90.58 92.11 เพ่ิมข้ึน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 83.82 91.56 เพ่ิมข้ึน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 92.05 95.98 เพ่ิมข้ึน 

EIT 
แบบวัดการรับรู้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

6. คุณภาพการด าเนินงาน       86.80 95.16 เพ่ิมข้ึน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร      88.81 96.12 เพ่ิมข้ึน 
8. การปรับปรุงการท างาน       87.27 93.15 เพ่ิมข้ึน 

OIT 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

9. การเปิดเผยข้อมูล             88.06 87.67 ลดลง 
10. การป้องกันการทุจริต       50.00 87.50 เพ่ิมข้ึน 

 เฉลี่ย 80.74 91.47  
 ระดับผลการประเมิน B A  

 

  3) จุดแข็ง 
  3.1 ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.12 คะแนน 
  3.2 ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากกว่า 90 คะแนน คือ  
   ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่                  95.16 คะแนน 
   ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   91.80 คะแนน 
   ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ                      92.11 คะแนน 
   ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  91.56 คะแนน 
   ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  95.98 คะแนน 
   ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน        95.16 คะแนน 
   ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร       96.12 คะแนน 
   ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน        93.15 คะแนน 
  4) จุดอ่อน 
  4.1 ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 87.50 คะแนน 
  4.2 ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินน้อยกว่า 90 คะแนน คือ 
   ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล              87.67 คะแนน 
   ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต    87.50 คะแนน 
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 ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนนรวม 93.32 
1. การปฏิบัติหน้าที่                95.16  คะแนน      ผลคะแนน IIT พบว่า หน่วยงาน (องค์การบริหารส่วนต าบล

จ าปาหล่อ) ได้มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหา
การทุจริต ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้  
     ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการ
ประเมินต่ า โดยเฉพาะในประเด็น ดังนี้ 
     บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง 
หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการตามประเภทงานด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก o13) พร้อมทั้งเผยแพร่
คู่มือโดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
     ประเด็น หน่วยงานของท่านยังไม่มีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเท่าที่ ควร 
หน่วยงานควรก าหนดแนวทางในการก ากับ ดูแล และ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (อ้างอิงจาก o36) 
ควรระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและแสดงผลการ
ประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง 
หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน
ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก o13) พร้อมทั้ง 
ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดและก าชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขอ
อนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง 

2. การใช้งบประมาณ              91.80 คะแนน 
3. การใช้อ านาจ                    92.11  คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ   91.56  คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต     95.98  คะแนน 
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ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คะแนนรวม 94.81 
6. คุณภาพการด าเนินงาน        95.16 คะแนน       ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT) 

      หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ ได้มีการ

ด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร ที่ดีเยี่ยม 

ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้  ควรพัฒนาและปรับปรุงการ

ด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8.การปรับปรุงการท างาน ซึ่งผู้ตรวจ

ประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน

ในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ า โดยเฉพาะในประเด็นการเปิด

โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก เข้ า ไปมีส่ วนร่ วมในการปรับปรุ ง พัฒนาการ

ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น  

      หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วม

ในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก o33) 

ผ่านการด าเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้ง 

หน่วยงานควรจัดท าและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถาม

ข้อมูล (อ้างอิงจาก o8) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง 

และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (อ้างอิงจาก o32) ของ

ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร       96.12 คะแนน 

8. การปรับปรุงการท างาน        93.15 คะแนน 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT) คะแนนรวม 87.58 
9. การเปิดเผยข้อมูล            87.67 คะแนน       ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามแบบวัดการ

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมี
ข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้ 
      ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยที่  
9.2 การบริหารงาน ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ และตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
      ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 
10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  

10. การป้องกันการทุจริต      87.50 คะแนน 
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ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT) คะแนนรวม 87.58 
9. การเปิดเผยข้อมูล            87.67 คะแนน       เห็นควรให้มีการปรับปรุง ข้อ O11 แสดงรายงาน

ความก้าวหน้า รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน  
      ข้อ O12 O20 แสดงองค์ประกอบของข้อมูลให้ครบถ้วน        
      ข้อ O33 O39 และ O40 ให้ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดเพ่ือ
เป็นการยกระดับคะแนนให้ดีมากยิ่งขึ้น 

10. การป้องกันการทุจริต      87.50 คะแนน 

 

 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  ในส่วนของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
ยังไม่เข้าใจรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด จึงท าให้เตรียมข้อมูลและองค์ประกอบด้านข้อมูลไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
  ข้อ O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน ไม่แสดงรายงาน
ความก้าวหน้าที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แต่น ารายงานของ
ปีงบประมาณ 2564 มาตอบ  
  ข้อ O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี และ ข้อ O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ีองค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่แสดงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอ







 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

คะแนนภาพรวมหนวยงานองคการบริหารสวนตำบลจำปาหลอ : 80.74 คะแนน
 

ระดับผลการประเมิน : B

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน

1 การปฏิบัติหนาที่ 93.97

2 การแกไขปญหาการทุจริต 92.05

3 การใชอำนาจ 90.58

4 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.81

5 การเปดเผยขอมูล 88.06

6 การปรับปรุงการทำงาน 87.27

7 การใชงบประมาณ 86.99

8 คุณภาพการดำเนินงาน 86.80

9 การใชทรัพยสินของราชการ 83.82

10 การปองกันการทุจริต 50.00
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การปฏบิตัหินา้ที�
93.97 การใชง้บประมาณ

86.99

การใชอํ้านาจ
90.58

การใชท้รัพยส์นิของราชก
83.82

การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ
92.05คณุภาพการดําเนนิงาน

86.80

ประสทิธภิาพการสื�อสาร
88.81

การปรับปรงุการทํางาน
87.27

การเปิดเผยขอ้มลู
88.06

การป้องกนัการทจุรติ
50.00



กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

     แบบวัดความรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ขอมูลรายชื่อมีความเปนตัวแทนที่ดี และมีรายชื่อเพียงพอตอการเก็บขอมูล OIT- หนวยงานยังไมเขาใจรายละเอียดของแตละตัวชี้วัด

จึงทำใหเตรียมขอมูล และองคประกอบดานขอมูลไมสอดคลองกับตัวช้ีวัด เชน O7ขาวประชาสัมพันธ O9 Social Network O13คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จึงควรมีการทำความ

ความเขาใจกับรายละเอียดของแตละตัวชี้วัดกอนจะดำเนินการเตรียมขอมูลตาง ๆ OIT- หนวยงานควรมีการทำความความเขาใจกับรายละเอียดของแตละตัวชี้วัดกอนจะดำเนินการเตรียม

ขอมูลตาง ๆ และการกำหนด link ของ ULR ที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด

แนวโนม้
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รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 86.15

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เปนไปตามขั้นตอนที่กำหนด 0.00% 0.00% 41.94% 58.06% 86.16

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 3.23% 35.48% 61.29% 86.13

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 90.42

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่

รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 29.03% 70.97% 90.42

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 87.23

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

มุงผลสำเร็จของงาน 0.00% 0.00% 32.26% 67.74% 89.35

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 0.00% 0.00% 41.94% 58.06% 86.16

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 0.00% 41.94% 58.06% 86.16

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 หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม

แลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปน้ี 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 เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน



I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปน้ี แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต 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 66.81

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 0.00% 19.35% 61.29% 19.35% 66.81

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 86.16

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

คุมคา 0.00% 0.00% 41.94% 58.06% 86.16

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 0.00% 0.00% 41.94% 58.06% 86.16

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 98.94

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียง

ใด

96.77% 3.23% 0.00% 0.00% 98.94

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุ

อุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 83.90

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 3.23% 0.00% 19.35% 77.42% 90.39

เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 74.19% 3.23% 3.23% 19.35% 77.42

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 86.13



หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนนI12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 86.13

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

สอบถาม 3.23% 0.00% 32.26% 64.52% 86.13

ทักทวง 3.23% 0.00% 32.26% 64.52% 86.13

รองเรียน 3.23% 0.00% 32.26% 64.52% 86.13

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 86.16

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 0.00% 0.00% 41.94% 58.06% 86.16

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 81.87

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอย

เพียงใด

0.00% 3.23% 48.39% 48.39% 81.87

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 81.87

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการ

ศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

3.23% 0.00% 45.16% 51.61% 81.87

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 97.87

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 93.55% 6.45% 0.00% 0.00% 97.87

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 97.84

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอย

เพียงใด

96.77% 0.00% 3.23% 0.00% 97.84

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 97.86



หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนนI18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 97.86

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 93.55% 6.45% 0.00% 0.00% 97.87

มีการซ้ือขายตำแหนง 96.77% 3.23% 0.00% 0.00% 98.94

เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 93.55% 3.23% 3.23% 0.00% 96.77

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 94.65

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปให

กลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

90.32% 6.45% 0.00% 3.23% 94.65

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 80.81

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มี

ความสะดวกมากนอยเพียงใด

3.23% 0.00% 48.39% 48.39% 80.81

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 79.74

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการ

ขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

3.23% 0.00% 51.61% 45.16% 79.74

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 90.35

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยาง

ถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

83.87% 9.68% 0.00% 6.45% 90.35

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 74.45

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มาก

นอยเพียงใด

0.00% 0.00% 77.42% 22.58% 74.45



I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 82.90

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไม

ใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

3.23% 3.23% 35.48% 58.06% 82.90

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 87.16

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียง

ใด

0.00% 6.45% 25.81% 67.74% 87.16

I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปนี้ 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 91.45

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 0.00% 3.23% 19.35% 77.42% 91.45

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปน้ี ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 96.08

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เผาระวังการทุจริต 0.00% 0.00% 9.68% 90.32% 96.81

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 3.23% 6.45% 90.32% 95.71

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 0.00% 3.23% 6.45% 90.32% 95.71

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอย

เพียงใด

88.26

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวย

งานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด

0.00% 3.23% 29.03% 67.74% 88.26



I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 89.34

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 89.34

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 0.00% 0.00% 32.26% 67.74% 89.35

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 0.00% 0.00% 32.26% 67.74% 89.35

ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 0.00% 3.23% 22.58% 74.19% 90.39

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 0.00% 3.23% 29.03% 67.74% 88.26

E1 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 83.03

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เปนไปตามขั้นตอนที่กำหนด 0.00% 0.00% 55.71% 44.29% 81.61

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 47.14% 52.86% 84.44

E2 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 82.56

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยาง

เทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 52.86% 47.14% 82.56

E3 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด 80.19

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยาง

ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด

1.43% 0.00% 55.71% 42.86% 80.19

E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให

บริการ 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 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 88.21

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน



E5 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 88.21

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปน

หลัก มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 35.71% 64.29% 88.21

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 85.14

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 83.50

มีชองทางหลากหลาย 0.00% 1.43% 37.14% 61.43% 86.79

E7 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 83.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน

มากนอยเพียงใด

0.00% 2.86% 45.71% 51.43% 83.00

E8 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 97.14

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 97.14% 2.86% 97.14

E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 80.20

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 60.00% 40.00% 80.20

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 98.57

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 98.57% 1.43% 98.57

E11 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 87.27

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน



E11 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 87.27

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดี

ข้ึนมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 38.57% 61.43% 87.27

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 83.97

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น

มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 48.57% 51.43% 83.97

E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 100.00% 0.00% 100.00

E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานได

ดีข้ึน มากนอยเพียงใด

79.23

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมี

สวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีขึ้น มากนอย

เพียงใด

0.00% 2.86% 57.14% 40.00% 79.23

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 85.86

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น

มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 42.86% 57.14% 85.86

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสราง 100.00

O2 ขอมูลผูบริหาร 100.00

O3 อำนาจหนาที่ 100.00

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 100.00



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O5 ขอมูลการติดตอ 100.00

O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 100.00

ขาวประชาสัมพันธ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O7 ขาวประชาสัมพันธ ไมพบขอมูลขาวสารประชาสัมพันธในป2564 0.00

การปฏิสัมพันธขอมูล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O8 Q&A 100.00

O9 Social Network URL ไมลิงคกับเว็บไซตหลักของหนวยงาน 0.00

ตัวชี้วัดยอยที่ 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 ไมพบคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 0.00

การใหบริการ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 100.00

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ ไมมีลิงคURL 0.00

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ 100.00

O17 E-Service ไมมีลิงคURL 0.00

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณประจำป

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป รอบ 6 เดือน 100.00



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

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

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 100.00

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100.00

ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 100.00

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 100.00

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนนขอ 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 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป รอบ 6

เดือน

100.00

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 100.00

ตัวชี้วัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ไมมีลิงคURL 0.00

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวย

งาน

ไมมีลิงคURL 0.00



ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 – 30 ป 0 3 0

31 – 40 ป 1 1 0

41 – 50 ป 5 21 0

51 – 60 ป 6 27 0

มากกวา 60 ป 3 3 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 10 27 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 2 21 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 0 2 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 2 5 0

สูงกวาปริญญาตรี 0 0 0

อื่น ๆ 1 0 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลทั่วไป 12 49 0

หนวยงานของรัฐ 2 5 0

องคกรธุรกิจ 0 1 0

อื่น ๆ 1 0 0

ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 - 30 ป 1 1 0

31 - 40 ป 1 6 0

41 - 50 ป 5 9 0

51 - 60 ป 7 1 0

มากกวา 60 ป 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 3 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 5 1 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 1 0 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 4 11 0

สูงกวาปริญญาตรี 1 5 0

อื่น ๆ 0 0 0

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน
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รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2565

คะแนนภาพรวมหนวยงานองคการบริหารสวนตำบลจำปาหลอ : 91.47 คะแนน
 

ระดับผลการประเมิน : A

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน

1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.12

2 การแกไขปญหาการทุจริต 95.98

3 การปฏิบัติหนาที่ 95.16

4 คุณภาพการดำเนินงาน 95.16

5 การปรับปรุงการทำงาน 93.15

6 การใชอำนาจ 92.11

7 การใชงบประมาณ 91.80

8 การใชทรัพยสินของราชการ 91.56

9 การเปดเผยขอมูล 87.67

10 การปองกันการทุจริต 87.50
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การปฏบิตัหินา้ที�
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การใชอํ้านาจ
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การใชท้รัพยส์นิของราชก
91.56

การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ
95.98คณุภาพการดําเนนิงาน

95.16

ประสทิธภิาพการสื�อสาร
96.12

การปรับปรงุการทํางาน
93.15

การเปิดเผยขอ้มลู
87.67

การป้องกนัการทจุรติ
87.50



กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

     องคการบริหารสวนตำบลจำปาหลอ ระดับ A : หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจำ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซ่ึงสอดคลองและเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีมี

เปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยูที่ 91.47 คะแนน ขอเสนอแนะสำหรับการประเมินตาม

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) หนวยงาน(องคการบริหารสวนตำบลจำปาหลอ) ไดมี

การดำเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4 การใช

ทรัพยสินของราชการ ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะใน ประเด็น บุคลากรใน

หนวยงานบางรายยังไมทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใชทรัพยสินของทางราชการอยางถูกตอง หนวยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืม

ทรัพยสินของทางราชการตามประเภทงานดานตาง ๆ ไวอยางชัดเจนในคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อางอิงจาก o13) พรอมทั้งเผยแพรคูมือโดยใชชองทาง

ประชาสัมพันธอยางทั่วถึง ประเด็น หนวยงานของทานยังไมมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของทางราชการเทาที่ควร หนวยงานควรกำหนด

แนวทางในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการใชทรัพยสินของทางราชการ (อางอิงจาก o36) ควรระบุไวในคูมือการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและแสดงผลการ

ประเมินความเส่ียงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายมีการขอยืม

ทรัพยสินของทางราชการไปใชปฏิบัติงานอยางไมถูกตอง หนวยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการตามประเภทงานดานตาง

ๆ ไวอยางชัดเจนในคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อางอิงจาก o13) พรอมทั้ง ประชาสัมพันธคูมือ หรือแนวทางดังกลาวใหบุคลากรถือปฏิบัติอยางเครงครัดและ

กำชับใหผูบุคลากรภายในหนวยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพยสินอยางถูกตอง ขอเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) หนวยงาน(องคการบริหารสวนตำบลจำปาหลอ) ไดมีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่

7.ประสิทธิภาพการส่ือสาร ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งน้ี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8.การปรับปรุงการทำงาน ซึ่งผูตรวจ

ประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะใน ประเด็น การเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือ

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีขึ้น หนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก

เขามามีสวนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน (อางอิงจาก o33) ผานการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ อีกทั้ง หนวยงานควรจัดทำและ

เผยแพรชองทางการติดตอ - สอบถามขอมูล (อางอิงจาก o8) โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น (อางอิงจาก o32) ของผู

ท่ีมาติดตอหรือรับบริการ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency

Assessment: OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยท่ี

9.2 การบริหารงาน ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ และตัวชี้วัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ตัวชี้วัด

ยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต เห็นควรใหมีการปรับปรุงขอ O11 แสดงรายงานความกาวหนารายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป

รอบ 6 เดือน O12 O20 แสดงองคประกอบของขอมูลใหครบถวน O33 O39 และ O40 ใหตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อเปนการยกระดับคะแนนใหดีมากยิ่งขึ้น

แนวโนม้
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รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2565

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 93.40

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 16.67% 83.33% 94.50

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 23.33% 76.67% 92.30

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอย

เพียงใด

86.73

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป

กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

6.67% 0.00% 20.00% 73.33% 86.73

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 90.83

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

มุงผลสำเร็จของงาน 0.00% 0.00% 26.67% 73.33% 91.20

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 0.00% 0.00% 30.00% 70.00% 90.10

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 0.00% 26.67% 73.33% 91.20

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



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 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 79.07

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มาก

นอยเพียงใด

0.00% 3.33% 56.67% 40.00% 79.07

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 91.75

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

คุมคาตอประโยชนท่ีไดรับ 0.00% 0.00% 26.67% 73.33% 91.20

เปนไปตามวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 0.00% 0.00% 23.33% 76.67% 92.30

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 98.90

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

96.67% 3.33% 0.00% 0.00% 98.90



I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด 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 89.50

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 3.33% 0.00% 33.33% 63.33% 85.67

เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 90.00% 3.33% 3.33% 3.33% 93.33

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 91.57

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สอบถาม 0.00% 0.00% 26.67% 73.33% 91.20

ทักทวง 0.00% 0.00% 23.33% 76.67% 92.30

รองเรียน 0.00% 0.00% 26.67% 73.33% 91.20

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 84.57

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 0.00% 3.33% 40.00% 56.67% 84.57

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 86.80

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มาก

นอยเพียงใด

0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 86.80

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 87.90



หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 87.90

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ

การใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 36.67% 63.33% 87.90

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 94.47

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอย

เพียงใด

90.00% 6.67% 0.00% 3.33% 94.47

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการ

ทุจริต มากนอยเพียงใด

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 98.90

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 96.67% 3.33% 0.00% 0.00% 98.90

มีการซ้ือขายตำแหนง 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 93.33% 6.67% 0.00% 0.00% 97.80

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว

หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00



I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 91.17

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 91.17

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

3.33% 0.00% 16.67% 80.00% 91.17

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 86.80

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน

ของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 86.80

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 98.90

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

96.67% 3.33% 0.00% 0.00% 98.90

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 84.60

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 46.67% 53.33% 84.60

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด

87.90

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด

0.00% 0.00% 36.67% 63.33% 87.90

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 86.80



หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 86.80

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต

มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 86.80

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 หนวยงานของทานมีปญหาการทุจริตท่ียังไมไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทานมีปญหาการทุจริตท่ียังไมไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปน้ี ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 98.17

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เผาระวังการทุจริต 0.00% 0.00% 6.67% 93.33% 97.80

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 0.00% 6.67% 93.33% 97.80

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 0.00% 0.00% 3.33% 96.67% 98.90

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริต

ในหนวยงาน มากนอยเพียงใด

96.70

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 10.00% 90.00% 96.70



I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 94.23

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 94.23

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 0.00% 0.00% 20.00% 80.00% 93.40

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 0.00% 0.00% 16.67% 83.33% 94.50

ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 0.00% 0.00% 16.67% 83.33% 94.50

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 0.00% 0.00% 16.67% 83.33% 94.50

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 94.38

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 16.67% 83.33% 94.50

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 17.42% 82.58% 94.25

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 95.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ

อ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 15.15% 84.85% 95.00

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปดบังหรือบิดเบือนขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทาน มากนอยเพียงใด 93.95

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปดบังหรือบิดเบือนขอมูลเกี่ยวกับการ

ดำเนินการ/ใหบริการแกทาน มากนอยเพียงใด

92.42% 2.27% 0.00% 5.30% 93.95

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



E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

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

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 92.50

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 22.73% 77.27% 92.50

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 94.13

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.00% 0.00% 20.45% 79.55% 93.25

มีชองทางหลากหลาย 0.00% 0.00% 15.15% 84.85% 95.00

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 93.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 21.21% 78.79% 93.00

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 98.48

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ

หรือไม

98.48% 1.52% 98.48

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 95.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 95.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับ

การดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 15.15% 84.85% 95.00

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 100.00% 0.00% 100.00

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 91.75

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 25.00% 75.00% 91.75

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 91.49

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.76% 24.24% 75.00% 91.49

E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 99.24

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวก

รวดเร็วมากข้ึน หรือไม

99.24% 0.76% 99.24

E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

89.49

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

89.49

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.76% 0.00% 29.55% 69.70% 89.49

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 93.75

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 18.94% 81.06% 93.75

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

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 ไมแสดงรายงานความกาวหนาที่มีขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6

เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แตนำรายงานของ

ปงบประมาณ 2564 มาตอบ

0.00

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป องคประกอบดานขอมูลไมครบถวน ไมแสดง ปญหา อุปสรรค ขอ

เสนอนแนะ

0.00

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

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณประจำป

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป รอบ 6

เดือน

100.00

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป องคประกอบดานขอมูลไมครบถวน รายงานสรุปผลการใชจายงบ

ประมาณไมแสดง ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ

0.00

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

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

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม แสดงการมีสวนรวมของประชาชนในการประชุมประชาคมระดับ

ตำบลไมครบถวน โดยไมแสดงการดำเนินการในรูปแบบรายงาน

การประชุมหรือรายงานการดำเนินกิจกรรมที่ประกอบไปดวย วัน

เวลา สถานที่ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย รูปถาย เปนตน

0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 นโยบายไมรับของขวัญ (No Gift Policy) 100.00



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 100.00

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป 100.00

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 100.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต องคประกอบขอมูลไมครบถวน ไมแสดงแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริตหรือตารางโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ.265

แตนำปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 มาแสดง

0.00

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำ

ป รอบ 6 เดือน

เนื่องจากขอ O39 ไมไดรับคะแนนจึงไมสามารถพิจารณาให

คะแนนขอ O40 ไดและขอ O40ไมแสดงขอมูลความกาวหนาใน

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

แรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แตนำขอมูลรอบ 6 เดือนแรก

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาตอบ

0.00

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 100.00

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน

100.00



ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 2 1 0

20 – 30 ป 9 12 0

31 – 40 ป 7 8 0

41 – 50 ป 7 9 0

51 – 60 ป 10 19 0

มากกวา 60 ป 22 26 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 22 38 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 19 15 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 10 4 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 5 16 0

สูงกวาปริญญาตรี 1 1 0

อ่ืน ๆ 0 1 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลท่ัวไป 54 71 0

หนวยงานของรัฐ 3 1 0

องคกรธุรกิจ 0 0 0

อ่ืน ๆ 0 3 0



ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 - 30 ป 0 1 0

31 - 40 ป 3 4 0

41 - 50 ป 3 8 0

51 - 60 ป 8 2 0

มากกวา 60 ป 1 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 4 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 3 1 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 3 0 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 4 10 0

สูงกวาปริญญาตรี 1 4 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2565

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน

 53.33%  43.33%  3.33%  0.00%

ระยะเวลาการปฏบิตังิาน(ปี)
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