
 
 

 

ในปี ๒๕๖๒ 

 

ประกาศเทศบาลตำบลพรรณานิคม 
เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรรณานิคม 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                    *************************************** 

  ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ใด้ดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น "มาตราป้องกันการทุจริตเชิงรุก" ที ่หน่วยงานภาครัฐทั ่วประเทศจะต้อง 
ดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา 
และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการได้อย่างเหมาะสม โดยใช้แนวทาง 
และเครื่องมือการประเมินตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น  

บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ข. ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ผลคะแนนการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ( Integity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผลคะแนนการประเมินคุณธรรม 
และความโปร ่งใสในการดำเน ินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลพรรณานิคม ได้คะแนนรวม 93 
คะแนน อยู่ในระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

 
(นายทวีศิลป์  สุดเสน่ห์) 

ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม 

 
 
 

 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ    งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพรรณานิคม โทร. 042-779115   
ท่ี   สน 52201/                                       วันที่         2 กุมภาพันธ์ 2564                      
เร่ือง    รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐใน
ปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลพรรณานิคม  

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม   

ตามท่ีประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน
ป.ป.ช.) ลงวันท่ี 28 กันยายน ๒๕๖3 เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563     
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า "การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)"โดยได้ดำเนินการประเมินฯประจำปีงบประมาณ พศ. ๒5๖3 ผ่านมาแล้ว นั้น 

กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบ่งออกเป็น ๑๐ ตัวซี้วัต ดังนี้ 

(๑) การปฏิบัติหน้าท่ี 

(๒) การใช้งบประมาณ 

(๓) การใช้อำนาจ 

(๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

(๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

(๖) คุณภาพการดำเนินงาน 

(๗) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

(๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

(๙) การเปิดเผยข้อมูล 

(๑๐) การป้องกันการทุจริต 

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่ 

(๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในประเต็นที่เกี ่ยวข้องกับตัวชี ้วัดการปฏิบัติงาน การใช้งบประมาณ การใช้
อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยเก็บข้อมูลจากบุคลากรใน 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีการกระจายให้
ครอบคลุมตามโครงสร้างภายในหน่วยงาน โดยมีขนาดตัวอย่างที่มีลักษณะความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักทาง
วิชาการ 

(๒) แบบว ัดการร ับร ู ้ ของผ ู ้ ม ี ส ่ วนได ้ ส ่ วนเส ียภายนอก ( External Integrity and 
TransparencyAssessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน ประสิทธิภาพ
การส่ือสารของหน่วยงาน และการปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงาน โดยเก็บข้อมูลจากบุคคล นิติบุคคล 
บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีมารับบริหารหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีการกระจายอำนาจตามภารกิจการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีขนาดตัวอย่างท่ีมีลักษณะความเป็นตัวแทนท่ีดีตามหลักทางวิชาการ 

(๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integnity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระตับการเข้าถึงข้อมูลจากกลุ่มประชาชนทั่วไปใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต การเก็บรวบรวมข้อมูลจะเก็บข้อมูลจากเว็บ
ไชค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 

บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ซ ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕'๖๓ เรื่อง ผลคะแนนการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใส่ ในการดำเน ินงานขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น ( Integrity 
andTransparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

สำนักปลัดเทศบาลจึงขอรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลพรรณานิคม เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดย่อย 
๑๐.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ 042 ซึ่งมีผลการประเมินฯ ดังนี้ 

การวิเคราะห์ผลประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ของหน่วยงานเทศบาล
ตำบลพรรณานิคมมีค่าคะแนนเท่ากับ 93 คะแนน อยู่ในระดับ A ซึ่งจำแนกผลการประเมินตามคะแนน
สูงสุดรายตัวชี้วัดดังนี้. 

      ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) จะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
และระดับผลการประเมิน  จำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้. 
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คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 

ตารางผลการประเมินตามตัวชี้วัด 
 

เคร่ืองมือในการประเมิน ตัวชี้วัด คะแนน 
 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) 

 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 97.42 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 90.81 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อำนาจ 95.13 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 93.56 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.97 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน 91.26 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 92.27 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการทำงาน 86.38 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 95.00 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 93.75 

 

ตารางคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 
 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
1 การปฏิบัติหน้าท่ี 97.42 
2 การใช้อำนาจ 95.13 
3 การเปิดเผยข้อมูล 95.00 
4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.97 
5 การป้องกันการทุจริต 93.75 
6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 93.56 
7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 92.27 
8 คุณภาพการดำเนินงาน 91.26 
9 การใช้งบประมาณ 90.81 

10 การปรับปรุงการทำงาน 86.38 
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จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้จำแนกตามดัชนีตัวชี ้ว ัดของเทศบาลตำบล     
พรรณานิคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุด
แข็งและจุดอ่อนท่ีต้องมีการพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้. 

   จุดแข็ง  (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90)  จำนวน 9 ตัวชี้วัด 

    (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  โดยได้รับคะแนนเท่ากับร้อยละ 97.42  ซึ่งเป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มา
ติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว  รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น  เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าที่ที ่รับผิดชอบ  ซึ่งถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน  แต่ทั้งนี้ เพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงในด้านการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีขึ ้น ควรจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในด้านการให้บริการ  เพื่อเพิ่มพูน ทักษะในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก  รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น  

     (2) ตัวชี้วัดที่  3  การใช้อำนาจ  โดยได้รับคะแนนเท่ากับร้อยละ 95.13  ซึ่งเป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งเทศบาลตำบลพรรณานิคม มีการใช้อำนาจของ
ผู้บังคับบัญชาเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และไม่มีความเส่ียงต่อการทุจริต แต่ท้ังนี้ ควรมีการมอบหมายงาน
ให้ชัดเจนตรงตามตำแหน่ง หน้าท่ี และความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล พร้อมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคุณภาพของผลงานและข้อเท็จจริงท่ี
เกิดขึ้น 

     (3) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  โดยได้รับคะแนนเท่ากับร้อยละ 95.00 ซึ่งเป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ มี 5 ตัวชี้วัดย่อย  ได้แก่  (1) ข้อมูลพื้นฐาน  (2) การบริหารงาน  (3) การบริหารเงิน
งบประมาณ  (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่ง
เทศบาลมีหัวข้อการประเมินที่ไม่มีคะแนน  ได้แก่  ข้อมูลผู้บริหาร, Q&A, รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน, การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  แต่ทั้งนี้  ควรจัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้หลายช่องทาง และ
บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น กล่องข้อความถาม-ตอบ และควรดำเนินงานหรือจัด
กิจกรรมท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย 

       (4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยได้รับคะแนนเท่ากับร้อยละ 93.97 ซึ่งเป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน
จะต้องทบทวนนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงาน 
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ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็น
รูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้
การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้กับบุคลากรภายใน ในการร้องเรียน
เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย แต่ท้ังนี้ ควรมีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตให้เป็นไปตามประกาศเจตจำนงการบริหารงานของ
ผู้บริหาร ซึ่งเทศบาลได้จัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับรู ้  เพื ่อให้มีการ
ตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบท้ังภายในและภายนอก  โดยนำผลการตรวจสอบมาแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

       (5) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  โดยได้รับคะแนนเท่ากับร้อยละ 93.75 ซึ่งเป็น
คะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนได้รับทราบ มี 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  (2) มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ซึ่งเทศบาลมีหัวข้อย่อยการประเมินที่ไม่มีคะแนน  ได้แก่ การดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  แต่ท้ังนี้ ควรดำเนินการหรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความ
เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน และควรมีมาตรการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  พร้อมทั ้งมีการ
ดำเนินการหรือกิจกรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน 

      (6) ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  โดยได้รับคะแนนเท่ากับร้อยละ 93.56 ซึ่ง
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ         
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็น
ของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงานซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ี
ชัดเจนและสะดวก แต่ท้ังนี้ ควรมีกระบวนการขออนุญาตท่ีชัดเจนและควรมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งให้บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ  
รวมถึงจะต้องมีการกำกับ ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นประจำ 

     (7) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยได้รับคะแนนเท่ากับร้อยละ 92.27 ซึ่งเป็น
คะแนนจากการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานงานในเรื ่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการ
จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้  ควรจัดให้มี
ช่องทางการรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน  เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วยเสียอย่างมีประสิทธิภาพ   



-6- 

     (8) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  โดยได้รับคะแนนเท่ากับร้อยละ 91.26  ซึ่งเป็น
คะแนนจากการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน 
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ี
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม  แต่ทั้งนี้  ควรมีการเผยแพร่
ขั ้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้บุคคลภายนอกทราบอย่างทั่วถึง อีกทั้งควรมีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เช่น  กล่องแสดงความคิดเห็นผ่าน  Facebook  ผ่าน line เพื่อให้การบริการเกิด
ความโปร่งใส  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน  

       (9) ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ  โดยได้รับคะแนนเท่ากับร้อยละ 90.81  ซึ่งเป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน  ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและ
เผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และ  ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  การเบิกจ่ายของบุคลากรภายในของเรื่องต่าง ๆ 
เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา  ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง  ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุด้วย  แต่ท้ังนี้ เพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการด้านการใช้งบประมาณให้ดีขึ้น  ควรจัดให้มีการจัดทำ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ เพื่อเป็นแนว
ทางการใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ที ่กำหนด และควรจัดมีการวิเคราะห์ ทบทวนแผนใช้จ ่าย
งบประมาณ พร้อมท้ังมีการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ  เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรค
ท่ีเกิดขึ้น 

  จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา  (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90)  จำนวน 1 ตัวชี้วัด 

     (10) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยได้รับคะแนนเท่ากับร้อยละ 86.38 ซึ่งเป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู ้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ  แต่ทั ้งนี ้  ควรจัดทำ
แบบสอบถามเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน การดำเนินงาน และการให้บริการเกิดความโปร่งใส มีวิธีการและขั้นตอนการทำงาน
ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

1.แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีข้อเสนอแนะในประเด็นประสิทธิภาพการ
สื ่อสาร คือหน่วยงานต้องจัดทำการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น Website instagram , 
Facebook ฯลฯ ควรมีซ่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม 

2.แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีข้อเสนอแนะในประเด็นการป้องกันการทุจริต 
ดังนี้  ในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ ไขการทุจริต
ประจำปีให้ชัดเจนและเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมท้ัง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาล
ตำบลพรรณานิคมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

- จัดประชุมปรึกษาหารือเพ่ือทบทวนปัญหา
และอุปสรรคในการดำเนินงานฯ และเตรียม
ความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน ITA 
ในปีถัดไป 

สำนักปลัด รายงานผลและ
ติดตามประเมินผล
การดำ เน ิ น ง าน
อย่างน้อยปีละครั้ง 

พัฒนาระบบการปฏิบัติงานการให้บริการ
ประชาชนเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลา
ที่กำหนด 

- ทบทวน ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
- ทบทวน ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการ
ให้บริการประชาชน 
- จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
- จัดกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกการ
ให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการประชาชนได้
หลายช่องทาง 

สำนักปลัดและ
ทุกส่วนราชการ 

 

การปล ูกจ ิตสำน ึกในการป ้องก ันและ
ปราบปรามการทุจริต 

- รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่านช่องทางต่าง ๆ  
- จ ัดฝ ึกอบรมหร ือก ิจกรรมในการปลูก
จิตสำนึกในการป้องกนและปราบปรามการ
ทุจริต 

สำนักปลัด  

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร - ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของ
เทศบาลให้เป็นปัจจุบัน 
- ทุกส่วนราชการรวบรวมข้อมูลข่าวสารส่ง
ให ้หน่วยงานผ ู ้ร ับผ ิดชอบเพื ่อเผยแพร่
ประชาส ัมพันธ ์ให ้บ ุคลากรภายในและ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

สำนักปลัด  

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาลให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ 
- จัดฝึกอบรมผู้ดูแลเว็บไซต์ของเทศบาล 
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและความรู้ ความสามารถ 

สำนักปลัด  

กำหนดแนวทางในการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้ชัดเจน 

จ ัดทำประกาศ/มาตรการ เพ ื ่อกำหนด
แนวทางในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
และการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไป
ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก 

สำนักปลัด  

 

 



-9- 

 

 

 

   
          (นายกฤษณะ  หลอดเณร) 
    นิติกร                                

 
 

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ........................................................................................... ................ 
............................................................................................................................................... ................................... 

 

 
(นายศรฤทธ์ิ   ดาบพลอ่อน) 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

 

 
 

 
ความเห็นของรองปลัดเทศบาลฯ.....................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 
 

 
(นางขนิษฐา  สุดเสน่ห์) 

รองปลัดเทศบาล 
 
 

 
 

ความเห็นของนายกเทศมนตรีฯ.....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 

 
 
 

(นายทวีศิลป์   สุดเสน่ห์) 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าท่ี 

นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม 
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รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2563

คะแนนภาพรวมหนวยงานเทศบาลตำบลพรรณานิคม : 93 คะแนน

ระดับผลการประเมิน : A

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน

1 การปฏิบัติหนาที่ 97.42

2 การใชอำนาจ 95.13

3 การเปดเผยขอมูล 95.00

4 การแกไขปญหาการทุจริต 93.97

5 การปองกันการทุจริต 93.75

6 การใชทรัพยสินของราชการ 93.56

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 92.27

8 คุณภาพการดำเนินงาน 91.26

9 การใชงบประมาณ 90.81

10 การปรับปรุงการทำงาน 86.38

0

50

การปฏบิตัหินา้ที�
97.42 การใชง้บประมาณ

90.81

การใชอํ้านาจ
95.13

การใชท้รัพยส์นิของราชก
93.56

การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ
93.97คณุภาพการดําเนนิงาน

91.26

ประสทิธภิาพการสื�อสาร
92.27

การปรับปรงุการทํางาน
86.38

การเปิดเผยขอ้มลู
95.00

การป้องกนัการทจุรติ
93.75
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กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

     จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563” ที่กำหนดใหหนวยงาน

ท่ีเขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในป พ.ศ. 2565 และสำหรับการประเมินหนวยงานของทานจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัด

การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) รวมจำนวนท้ัง

ส้ิน 10 ตัวชี้วัด พบวา มีคะแนนสูงกวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ 85) ทุกตัวช้ีวัด ซึ่งสะทอนถึงการตระหนักรูของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต มุง

ผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน อีกทั้งยังคำนึงถึงคุณภาพในการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตลอดจนเห็นความสำคัญของการเปดเผยขอมูลสาธารณะและการใหบริการผานระบบ e-service อยางดียิ่ง

แนวโนม้
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รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2563

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 95.93

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 13.70% 86.30% 95.48

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 10.96% 89.04% 96.38

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอย

เพียงใด

94.42

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป

กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 16.90% 83.10% 94.42

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 94.16

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

มุงผลสำเร็จของงาน 0.00% 0.00% 16.44% 83.56% 94.58

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 0.00% 2.74% 13.70% 83.56% 93.64

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 0.00% 17.39% 82.61% 94.26

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปน้ี จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

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

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม

มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

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

มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

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

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปน้ี แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 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 78.83

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มาก

นอยเพียงใด

2.78% 5.56% 44.44% 47.22% 78.83

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 94.89

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

คุมคา 0.00% 0.00% 16.67% 83.33% 94.50

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 0.00% 0.00% 14.29% 85.71% 95.29

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 93.56

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

83.33% 13.89% 2.78% 0.00% 93.56
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I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 95.29

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 95.29

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวง

เวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด

85.71% 14.29% 0.00% 0.00% 95.29

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 96.73

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 0.00% 0.00% 14.29% 85.71% 95.29

เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 94.44% 5.56% 0.00% 0.00% 98.17

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 85.56

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สอบถาม 0.00% 8.33% 61.11% 30.56% 74.25

ทักทวง 0.00% 8.33% 11.11% 80.56% 90.75

รองเรียน 0.00% 5.56% 13.89% 80.56% 91.69

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 94.34

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 0.00% 0.00% 17.14% 82.86% 94.34

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 92.61

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 5.56% 11.11% 83.33% 92.61

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 93.53
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หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 93.53

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ

การใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

0.00% 5.56% 8.33% 86.11% 93.53

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 96.12

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอย

เพียงใด

88.24% 11.76% 0.00% 0.00% 96.12

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 98.17

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการ

ทุจริต มากนอยเพียงใด

94.44% 5.56% 0.00% 0.00% 98.17

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 96.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 91.67% 5.56% 2.78% 0.00% 96.31

มีการซ้ือขายตำแหนง 91.67% 5.56% 2.78% 0.00% 96.31

เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 88.89% 8.33% 2.78% 0.00% 95.39

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 97.25

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว

หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

91.67% 8.33% 0.00% 0.00% 97.25
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I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 94.04

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 94.04

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 18.06% 81.94% 94.04

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 92.18

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน

ของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

2.78% 0.00% 15.28% 81.94% 92.18

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 97.25

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

91.67% 8.33% 0.00% 0.00% 97.25

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 89.85

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 6.94% 16.67% 76.39% 89.85

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด

90.76

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด

0.00% 6.94% 13.89% 79.17% 90.76

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 92.90
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หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 92.90

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต

มากนอยเพียงใด

0.00% 2.86% 15.71% 81.43% 92.90

I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปน้ี หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 100.00% 0.00% 100.00

จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 100.00% 0.00% 100.00

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 91.96

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 0.00% 2.86% 18.57% 78.57% 91.96

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปน้ี ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 92.64

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เผาระวังการทุจริต 0.00% 2.78% 18.06% 79.17% 92.18

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 2.78% 18.06% 79.17% 92.18

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 0.00% 2.78% 13.89% 83.33% 93.56

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริต

ในหนวยงาน มากนอยเพียงใด

92.93

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 21.43% 78.57% 92.93
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I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 93.39

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 93.39

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 0.00% 2.78% 15.28% 81.94% 93.10

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 0.00% 2.78% 15.28% 81.94% 93.10

ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 0.00% 2.78% 11.11% 86.11% 94.47

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 0.00% 2.86% 15.71% 81.43% 92.90

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 88.08

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 1.92% 29.81% 68.27% 88.88

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 1.92% 34.62% 63.46% 87.29

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 92.38

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ

อ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 23.08% 76.92% 92.38

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย

เพียงใด

91.10

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการ

แกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด

0.00% 1.92% 23.08% 75.00% 91.10

E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

99.36

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

99.36

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทรัพยสิน 1.92% 98.08% 98.08

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

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 85.36

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

0.00% 4.81% 34.62% 60.58% 85.36

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 92.03

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.00% 1.90% 19.05% 79.05% 92.44

มีชองทางหลากหลาย 0.00% 4.67% 15.89% 79.44% 91.63

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 88.25

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 2.80% 29.91% 67.29% 88.25

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 95.33

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ

หรือไม

95.33% 4.67% 95.33

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 92.27

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน
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E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 92.27

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับ

การดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 1.87% 19.63% 78.50% 92.27

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 93.46

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 93.46% 6.54% 93.46

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 91.07

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

0.00% 4.81% 17.31% 77.88% 91.07

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 87.26

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 4.81% 28.85% 66.35% 87.26

E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวก

รวดเร็วมากข้ึน หรือไม

100.00% 0.00% 100.00

E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

72.37

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

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

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

72.37

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 2.88% 77.88% 19.23% 72.37

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 81.23

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 4.81% 47.12% 48.08% 81.23

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
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ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดำเนินงานประจำป 100.00

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 เดือน 100.00

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป 100.00

การปฏิบัติงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00

การใหบริการ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 100.00

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 100.00

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ 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 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
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ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่นำมาตอบ ไม

ครบถวนตามที่กำหนดไว อันไดแก หลักเกณฑการสรรหาและคัด

เลือกบุคลากร, หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร, หลัก

เกณฑกรรพัฒนาบุคลากร, หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติ

งานบุคลากร, หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญ

กำลังใจ

0.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 100.00

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต 100.00

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจำป 100.00

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 100.00

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 100.00

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
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ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป 100.00

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร เปนกิจกรรมอื่นที่ไมเก่ียวของกับการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

เชน กิจกรรมการเขารวมเดินรณรงค วันตอตานยาเสพติด

0.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป 100.00

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำ

ป รอบ 6 เดือน

100.00

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2 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 1 3 0

20 – 30 ป 6 6 0

31 – 40 ป 3 9 0

41 – 50 ป 3 6 0

51 – 60 ป 0 1 0

มากกวา 60 ป 8 18 1

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 7 16 1

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 5 9 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 4 2 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 5 13 0

สูงกวาปริญญาตรี 0 3 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลท่ัวไป 12 25 1

หนวยงานของรัฐ 2 13 0

องคกรธุรกิจ 0 3 0

อ่ืน ๆ 7 2 0
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ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 - 30 ป 0 1 0

31 - 40 ป 6 6 0

41 - 50 ป 5 4 0

51 - 60 ป 5 7 0

มากกวา 60 ป 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 0 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 8 0 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 1 0 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 5 13 0

สูงกวาปริญญาตรี 2 5 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2563

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน

 0.00%  97.06%  2.94%  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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