
 บันทึกขอความ  

สวนราชการ   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  โทร. 073729972                               

ท่ี   ยล 73401/  วันท่ี      10 สิงหาคม 2564         

เรื่อง   รายงานผลมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในป พ.ศ.
2564 ขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  

                    เรื่องเดิม  

    ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลกาลอ   ไดรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น 

    บัดนี้ไดประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ  (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผานเว็ปไซต https://itas.nacc.go.th  สํานักปลัด 
จึงรายงานมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในป พ.ศ. 2564 
ขององคการบริหารสวนตําบลกาลอ  

    ขอเท็จจริง  

    1. การวิเคราะหผลประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ขององคการบริหารสวน
ตําบลกาลอ มีคาคะแนนเทากับ 74.25 คะแนน อยูในระดับ C ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

    แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) มีคาคะแนนเทากับ 82.24 โดย
ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด ตัวชีว้ัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี คะแนนเฉลี่ย 91.69 ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 
คะแนนเฉลี่ย 81.86 ตัวชีว้ัดท่ี 3 การใชอํานาจ คะแนนเฉลี่ย 84.41 ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทาง
ราชการ คะแนนเฉลี่ย 75.96 ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต คะแนนเฉลี่ย 82.24 จากผลคะแนนใน
ภาพรวม พบวา ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ มีระดับคะแนนนอยท่ีสุด ประเด็นท่ีบกพรองคือ
ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ บุคคลภายนอกไมรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน 
เก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง จึงมีขอเสนอแนะใหหนวยงาน ควรมีข้ันตอนในการใขทรัพยสิน
ของงานอยางชัดเจน และเปนลําดับ 

    แบบวัดความรู มีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) มีคาคะแนนเทากับ 91.04 โดย
ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน  คะแนนเฉลี่ย 91.65 ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร คะแนนเฉลี่ย 92.20  ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการทํางาน คะแนนเฉลี่ย 89.27 จากลําดับคะแนน 
พบวาตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการทํางาน มีคาคะแนนนอยท่ีสุดในกลุมเครื่องมือ จึงมีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงในปถัดไป  

    แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) มีคาคะแนนเทากับ 55.67 โดยประกอบดวย 
2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล คะแนนเฉลี่ย 73.83 ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต คะแนน
เฉลี่ย 37.50  จากผลคะแนนในภาพรวมอยูในระดับท่ีคอนขางบกพรองมาก  
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จึงมีขอเสนอแนะใหหนวยงาน มีประเด็นสําคัญท่ีควรพิจารณาเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและ 

พัฒนาอีกราวรอยละ 25-35  ของตัวชี้วัดหรือขอคําถามท้ังหมด หนวยงานพึงพิจารณารายละเอียดผลการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแกไขในจุดท่ีเปนปญหา ซ่ึงจะทําใหสามารถยกระดับคะแนนในรายตัวชี้วัด และ
คะแนนโดยภาพรวมเพ่ือนําไปสูการดําเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ิมข้ึน  ควรวางแผนการ
ดําเนินงานและจัดการความเสี่ยงท่ีดีลวงหนา ภายใตความรวมมือกันอยางเขมแข็งของประชาคมภายใน
หนวยงาน จะนํามาสูความเชื่อม่ันศรัทธาแกสาธารณชนไดมากยิ่งข้ึนในปตอๆ ไป โดยประเด็นท่ีควรมีการ
เปดเผย หรือบริหารจัดการใหดียิ่งข้ึน ไดแก 

- แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน 

หนวยงาน โดยมีขอมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานไปสู

การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และเปนการดําเนินการในปท่ีรับการประเมิน 

- แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โดยมีขอมูลรายละเอียดสรุปผล 

การดําเนินการ ยกตัวอยางเชน ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา 
อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน 

     - แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตโดยมีขอมูล
รายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยางเชน ความกาวหนา การดําเนินการแตละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณท่ีใชดําเนินงาน เปนตน  และเปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปท่ีรับการประเมิน 

- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมของหนวยงานท่ีแสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรให 
เจาหนาท่ีของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริตอยางชัดเจน / เปนการดําเนินการ
ในปท่ีรับการประเมิน 

- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีท่ีอาจกอใหเกิด 
การทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน / เปน
กิจกรรมหรือการดําเนินการท่ีสอดคลองกับมาตรการหรือการดําเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ 
O36 / เปนการดําเนินการในปท่ีรับการประเมิน 
        - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติ หนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการ
ทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน โดยมีขอมูล
รายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอยางเชน เหตุการณ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและ
การดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนตน ท้ังนี้ตองเปนการดําเนินการในปท่ีรับการประเมิน  

          - แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน โดย
เปนการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริม
หนวยงานดานคุณธรรมและ โปรงใส และตองเปนการดําเนินการในปท่ีรับการประเมิน 

             - แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวม
ในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน ยกตัวอยางเชน รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรือรวมติดตามประเมินผล เปนตน และเปนการดําเนินการในปท่ีรับการประเมิน 

            - แสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน  โดย
มีขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน ยกตัวอยางเชน จํานวนเรื่อง เรื่องท่ีดําเนินการแลวเสร็จ เรื่องท่ี
อยูระหวางดําเนินการ เปนตน (กรณีไมมีเรื่องรองเรียนใหเผยแพรวาไมมีเรื่องรองเรียน)  และเปนขอมูลใน
ระยะเวลาอยางนอย 6 เดือนแรกของปท่ีรับการประเมิน 
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                   -  แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการ
คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติตามขอ O29 ท้ังนี้ สามารถเขาถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน   

                  2. ประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน มีดังนี้ 

                       ตวัชี้วัดท่ี 5 การใชอํานาจ ประเด็นการรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชา การประเมินผล
การปฏิบัติงาน  การฝกอบรม การศึกษาดูงาน ควรมีการประเมินผลท่ีเปนธรรม และในการคัดเลือกการ
ฝกอบรมตามการปฏิบัติงานของแตละงาน 
            ตัวชี้วัดท่ี 6 ประเด็นขอบกพรอง แผนการใชจายงบประมาณประจําป  การใชจายงบประมาณ 
การจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ การมีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
การใชงบประมาณ ควรมีข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง อยางชัดเจน และมีชั้นตอนในการตรวจสอบงบประมาณของ
หนวยงานอยางเปดเผย หลายๆ ชองทาง    

         ตัวชี้วัดท่ี 7 การแกไขปญหาการทุจริต  มีประเด็นขอบกพรอง คือ การใหความสําคัญกับการ
ตอตานการทุจริต การแกไขปญหาการทุจริตในหนวยงาน การเฝาระวังการทุจริต ควรมีการเฝาระวังการทุจริต 
ในหนวยงานใหมากท่ีสุด ข้ันตอนในการปฏิบัติงานควรใหชัดเจน เพ่ือปองกันการทุจริต 

      ตัวชี้วัดท่ี 8 การใชทรัพยสินของราชการ มีประเด็นท่ีบกพรองคือ  การขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพยสินของราชการ แนวทางข้ันตอนการยืมทรัพยสินของหนวยงาน การใชทรัพยสินเพ่ือประโยชนสวนตัว 
ควรมีข้ันตอนการยืมทรัพยสินของหนวยงานท่ีสะดวก รวดเร็ว ดียิ่งข้ึน  

     ตัวชี้วัดท่ี 9  การเปดเผยขอมูล ควรมีสื่อโซเซียลเน็ตเวิต เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
เชน facebook page , Aplication line , Intragram ชองทางการรองเรียนการทุจริต ควรแยกกับชองทางรับ
เรื่อง-รองทุกขท่ัวไป การเปดโอกาสใหบุคคลภายเกิดการมีสวนรวม ผูบริหารควรมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
ตางๆ อยางท่ัวถึง 

                        ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต  ควรมีกิจกรรมในการเสริมสรางวัฒนธรรมในองคกร 
และควรมีรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจําป เพ่ือจัดการความเสี่ยงได ในระเบบ E-plannacc ควรมี
การรายงานผลรอบ 6 เดือน ประรายงานของปท่ีผานมา  

   3. แนวทางหรือมาตรการขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงในภายใน
หนวยงานใหเกิดเปนรูปธรรม ดังนี้ 

       3.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลขาวสารในแตละดาน แตละงาน ใหเกิดความ
ขัดเจน 

       3.2 นําเทคโนโลยีมาใชในการสรางความพึงพอใจในการบริการ 

       3.3 จัดใหมีมาตรการการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงในภายใน
หนวยงาน  และเผยแพรผานชองทางตางๆ เชน Website ของหนวยงาน , Fagebook fan page ,  
Aplication line 

       3.4 รายงานการกํากับติดตามผลการดําเนินงานงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
กาลอประจําปรอบ 6 เดือนแรก และรอบปงบประมาณ เสนอผูบริหารทราบ 

       3.5 เผยแพรผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหลากหลาย ชองทาง 
Website ของหนวยงาน , Fagebook fan page 
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    ขอพิจารณา  

    เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเก่ียวของกับมาตรการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงานใหเกิดเปนรูปธรรม  เห็นควนแจงสํานักปลัด กองคลัง กองชาง ท่ีมีสวนเก่ียวของดําเนินการ
ตามมาตรการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

        (ลงชื่อ) 

         (นางสาวนาปเสาะ  ละสุสามา) 

                หวัหนาสํานักปลัด 

 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

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

            

  

(นายนฤเบศร  แกวกูล)  

          ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกาลอ 

  

  

  

นายกองคการบริหารสวนตําบล  

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

         

 

         (นายอาแซ  ซงตายา)  

                       นายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  
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รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

คะแนนภาพรวมหนวยงานองคการบริหารสวนตำบลกาลอ : 74.25 คะแนน
 

ระดับผลการประเมิน : C

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน

1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 92.20

2 การปฏิบัติหนาที่ 91.69

3 คุณภาพการดำเนินงาน 91.65

4 การปรับปรุงการทำงาน 89.27

5 การใชอำนาจ 84.41

6 การใชงบประมาณ 81.86

7 การแกไขปญหาการทุจริต 77.27

8 การใชทรัพยสินของราชการ 75.96

9 การเปดเผยขอมูล 73.83

10 การปองกันการทุจริต 37.50
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กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

     หนวยงานของทานไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564 จำนวน 74.25 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ C หมายถึง หนวยงานสามารถดำเนินการไดสอดคลองตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA คอนขาง

มาก อยางไรก็ดี มีประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาเพื่อนำไปสูการปรับปรุงและพัฒนาอีกราวรอยละ 25-35 ของตัวชี้วัดหรือขอคำถามทั้งหมด หนวยงานพึงพิจารณา

รายละเอียดผลการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแกไขในจุดที่เปนปญหา ซ่ึงจะทำใหสามารถยกระดับคะแนนในรายตัวชี้วัด และคะแนนโดยภาพรวมเพื่อนำไปสู

การดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี คาดหมายวาหากหนวยงานมีการวางแผนการดำเนินงานและจัดการความเสี่ยงที่ดีลวงหนา ภายใต

ความรวมมือกันอยางเขมแข็งของประชาคมภายในหนวยงาน จะนำมาสูความเชื่อม่ันศรัทธาแกสาธารณชนไดมากยิ่งขึ้นในปตอๆ ไป โดยประเด็นที่ควรมีการเปด

เผย หรือบริหารจัดการใหดียิ่งขึ้น ไดแก - แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน โดยมีขอมูลรายละเอียด

การนำมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และเปนการดำเนินการในปที่รับการประเมิน - แสดงผล

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โดยมีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ยกตัวอยางเชน ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผล

การใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน - แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต โดยมีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยางเชน ความกาวหนา การดำเนินการแตละโครงการ กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใชดำเนินงาน

เปนตน และเปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปที่รับการประเมิน - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหนวยงานที่แสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรม

องคกรใหเจาหนาท่ีของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริตอยางชัดเจน / เปนการดำเนินการในปที่รับการประเมิน - แสดงการดำเนิน

การหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม

ของหนวยงาน / เปนกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคลองกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ O36 / เปนการดำเนินการในป

ท่ีรับการประเมิน - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผล

ประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน โดยมีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอยางเชน เหตุการณ ความเสี่ยงและระดับของความ

เส่ียง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนตน ทั้งนี้ตองเปนการดำเนินการในปที่รับการประเมิน - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่

แสดงถึงการมีสวนรวมของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน โดยเปนการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการใหความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริม

หนวยงานดานคุณธรรมและ โปรงใส และตองเปนการดำเนินการในปที่รับการประเมิน - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหผูมีสวนได

สวนเสียไดมีสวนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน ยกตัวอยางเชน รวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือรวมติดตาม

ประเมินผล เปนตน และเปนการดำเนินการในปที่รับการประเมิน - แสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน โดยมี

ขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน ยกตัวอยางเชน จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแลวเสร็จ เรื่องที่อยูระหวางดำเนินการ เปนตน (กรณีไมมีเรื่องรอง

เรียนใหเผยแพรวาไมมีเรื่องรองเรียน) และเปนขอมูลในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือนแรกของปที่รับการประเมิน - แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่อง

รองเรียนเก่ียวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางทั่วไป เพื่อเปนการคุมครอง

ขอมูลของผูแจงเบาะแสและเพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติตามขอ O29 ทั้งนี้ สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน

แนวโนม้
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รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 79.10

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 60.00% 40.00% 80.20

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 66.67% 33.33% 78.00

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอย

เพียงใด

87.90

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป

กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 36.67% 63.33% 87.90

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 83.13

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

มุงผลสำเร็จของงาน 0.00% 0.00% 53.33% 46.67% 82.40

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 0.00% 0.00% 46.67% 53.33% 84.60

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 0.00% 53.33% 46.67% 82.40

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 71.40

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มาก

นอยเพียงใด

0.00% 0.00% 86.67% 13.33% 71.40

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 79.65

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

คุมคา 0.00% 0.00% 66.67% 33.33% 78.00

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 0.00% 0.00% 56.67% 43.33% 81.30

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 95.57

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

93.33% 3.33% 0.00% 3.33% 95.57



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 69.48

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 0.00% 0.00% 66.67% 33.33% 78.00

เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 46.67% 0.00% 43.33% 10.00% 60.97

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 75.07

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สอบถาม 0.00% 0.00% 76.67% 23.33% 74.70

ทักทวง 0.00% 0.00% 76.67% 23.33% 74.70

รองเรียน 0.00% 0.00% 73.33% 26.67% 75.80

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 70.30

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 0.00% 0.00% 90.00% 10.00% 70.30

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 70.30

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 90.00% 10.00% 70.30

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 68.10



หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 68.10

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ

การใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 96.67% 3.33% 68.10

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 97.77

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอย

เพียงใด

96.67% 0.00% 3.33% 0.00% 97.77

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 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

มีการซ้ือขายตำแหนง 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 96.67

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว

หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

93.33% 3.33% 3.33% 0.00% 96.67



I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 67.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 67.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 67.00

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 69.20

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน

ของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 93.33% 6.67% 69.20

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 84.50

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

63.33% 26.67% 10.00% 0.00% 84.50

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 68.10

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 96.67% 3.33% 68.10

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด

70.30

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด

0.00% 0.00% 90.00% 10.00% 70.30

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 76.90



หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 76.90

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต

มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 70.00% 30.00% 76.90

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 73.60

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 0.00% 0.00% 80.00% 20.00% 73.60

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปน้ี ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 72.50

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เผาระวังการทุจริต 0.00% 0.00% 83.33% 16.67% 72.50

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 0.00% 83.33% 16.67% 72.50

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 0.00% 0.00% 83.33% 16.67% 72.50

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริต

ในหนวยงาน มากนอยเพียงใด

72.50

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 83.33% 16.67% 72.50



I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 68.10

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 68.10

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 0.00% 0.00% 96.67% 3.33% 68.10

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 0.00% 0.00% 96.67% 3.33% 68.10

ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 0.00% 0.00% 96.67% 3.33% 68.10

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 0.00% 0.00% 96.67% 3.33% 68.10

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 88.38

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 1.10% 32.97% 65.93% 88.38

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 1.10% 32.97% 65.93% 88.38

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 91.29

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ

อ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.00% 1.10% 24.18% 74.73% 91.29

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย

เพียงใด

88.02

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการ

แกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด

0.00% 1.10% 34.07% 64.84% 88.02

E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00



E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

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

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 90.56

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

0.00% 1.10% 26.37% 72.53% 90.56

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 85.66

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.00% 0.00% 37.36% 62.64% 87.67

มีชองทางหลากหลาย 0.00% 2.20% 45.05% 52.75% 83.66

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 88.76

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 34.07% 65.93% 88.76

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 98.90

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ

หรือไม

98.90% 1.10% 98.90

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 88.76

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 88.76

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับ

การดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 34.07% 65.93% 88.76

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 98.90

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 98.90% 1.10% 98.90

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 86.95

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 39.56% 60.44% 86.95

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 85.86

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 42.86% 57.14% 85.86

E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวก

รวดเร็วมากข้ึน หรือไม

100.00% 0.00% 100.00

E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

87.67

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

87.67

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 37.36% 62.64% 87.67

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 85.86

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 42.86% 57.14% 85.86

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสราง 100.00

O2 ขอมูลผูบริหาร ไมไดรับการปรับคะแนน เนื่องจากเปนการชี้แจงใหผูตรวจ

พิจารณาขอมูลที่ไมปรากฎในคำตอบเดิมบนระบบ ITAS มีการ

แกไขขอมูลใหม 12/7/64 ------------------------------ ไมมีชอง

ทางการติดตอผูบริหาร

0.00

O3 อำนาจหนาที่ 100.00

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงานไมครอบคลุมป 2564 0.00

O5 ขอมูลการติดตอ 100.00

O6 กฎหมายที่เกี่ยวของ 100.00

ขาวประชาสัมพันธ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O7 ขาวประชาสัมพันธ 100.00

การปฏิสัมพันธขอมูล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O8 Q&A 100.00

O9 Social Network URL ไมแสดงการเชื่อมโยงขอมูลมาจากหนาเว็บไซตหลักของ

หนวยงาน

0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดำเนินงานประจำป 100.00

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 เดือน 100.00

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป 100.00

การปฏิบัติงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00

การใหบริการ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ ไมปรากฎคูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 0.00

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 คะแนนขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00

O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 100.00

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไมไดรับการปรับคะแนน เนื่องจากเปนการชี้แจงใหผูตรวจ

พิจารณาลิงคหรือเมนูที่ไมปรากฎในคำตอบเดิมบนระบบ ITAS

12/7/64 ------------------------------ ไมปรากฎการดำเนินการตาม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลใน 6 เดือนแรกของป 2564

0.00

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตองแยก

กับชองทางรับเรื่องรองเรียน-รองทุกขทั่วไป

0.00

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไมไดรับการปรับคะแนน โดยอางอิงตามเหตุผลเดิม หากไมมีเรื่อง

รองเรียน ตองเผยแพรวาไมมีเรื่องรองเรียน 12/7/64 --------------

------------ ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ ไมครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือนแรกของป 2564

0.00

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ไมมีกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมจัดขึ้นในป 2564 0.00



ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 100.00

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร ไมปรากฎการมีสวนรวมของผูบริหารสูงสุดในกิจกรรมหรือการ

ดำเนินการที่แนบ

0.00

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป ไมไดรับการปรับคะแนน โดยอางอิงตามเหตุผลเดิม 12/7/64 -----

--------------------- ไมปรากฎรายงานการประเมินความเส่ียงการ

ทุจริตประจำป 2564

0.00

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ไมไดรับการปรับคะแนน โดยอางอิงตามเหตุผลเดิม 12/7/64 -----

--------------------- ไมสามารถพิจารณาการดำเนินการเพ่ือจัดการ

ความเส่ียงการทุจริตไดเนื่องจากไมมีรายงานการประเมินความ

เส่ียงการทุจริตประจำป 2564

0.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร กิจกรรมที่แนบไมไดเสริมสรางคานิยมการทำงานอยางซื่อสัตย

สุจริต

0.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 100.00

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำ

ป รอบ 6 เดือน

ไมพบ URL รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการ

ทุจริตประจำป รอบ 6 เดือน

0.00

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป ไมพบ URL รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 100.00



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน

ไมพบ URL การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและ

ความโปรงใสภายในหนวยงาน

0.00

ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 2 0

20 – 30 ป 1 36 0

31 – 40 ป 1 26 0

41 – 50 ป 5 8 0

51 – 60 ป 7 4 0

มากกวา 60 ป 0 1 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 1 13 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 6 27 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 2 6 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 4 28 0

สูงกวาปริญญาตรี 1 3 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลท่ัวไป 0 56 0

หนวยงานของรัฐ 14 16 0

องคกรธุรกิจ 0 1 0

อ่ืน ๆ 0 4 0



ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 - 30 ป 0 5 0

31 - 40 ป 2 2 0

41 - 50 ป 6 5 0

51 - 60 ป 6 3 0

มากกวา 60 ป 1 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 1 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 7 0 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 2 0 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 3 14 0

สูงกวาปริญญาตรี 2 1 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน

 0.00%  100.00%  0.00%  0.00%

ระยะเวลาการปฏบิตังิาน(ปี)

จํา
นว
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คน

)

เพศชาย
เพศหญงิ
เพศอื�นๆ

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