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คํานํา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับวิกฤติการณการแพรระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งหนวยงานของรัฐท่ัวประเทศตองมีการปรับตัวในการดําเนินงาน                  
การเปดเผยขอมูลและการใหบริการสาธารณะท่ีสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปสูความเปนดิจิทัล
มากข้ึน  เพื่อไมใหสงผลกระทบตอขีดความสามารถของหนวยงานหรือการใหบริการประชาชน  หนวยงาน
ภาครัฐตองปรับตัวและพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีการเปดเผยขอมูลและบริการสาธารณะอยางทั่วถึง                
และเปนไปตามมาตรฐานหรือเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติและแผนระดับตางๆ  ดังนั้น 
กระบวนการขับเคลื่อนการประเมิน ITA  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ไดมุงเนนและใหความสําคัญกับการ
เปดเผยขอมูลและการใหบริการสาธารณะผานระบบสารสนเทศเปนหลัก โดยเปนไปภายใตแนวคิด                    
“More  open , More  transparent”  ยิ่งเปดเผย  ยิ่งโปรงใส  

การประเมิน  ITA  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดมีการพัฒนารายละเอียดเนื้อหาและ
ขั้นตอนการประเมินใหเกิดความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  เพื่อใหหนวยงานสามารถดําเนินการประเมินตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไดอยางถูกตองครบถวน  และสามารถพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ใหเปนไปอยางตอเน่ือง เพ่ือใหบรรลุ เปาหมายที่กํ าหนดไวตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
ประเด็นที่ 21  การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580)   ทั้งนี้ การประเมิน ITA 
ไมไดมุงเนนใหหนวยงานที่เขารับการประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือใหไดรับผลการประเมินที่สูงข้ึนเพียงเทานั้น  
แตงมุงเนนใหหนวยงานภาครัฐไดมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือใหเกิด 
ธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ  มีการดําเนินงานท่ีมุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสวนรวมเปนสําคัญ                   
และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ  สงผลใหหนวยงานภาครัฐสามารถ
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนแมบทฯ ดังกลาวขางตนได  อยางไรก็ตาม ความสําเร็จในการพัฒนา
หนวยงานใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวไดน้ัน   ไมสามารถเกิดขึ้นไดจากผูรับผิดชอบการประเมิน ITA                    
แตเพียงลําพัง  ปจจัยแหงความสําเร็จท่ีสําคัญจึงอยูที่ความรวมมือกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
ของทุกฝายภายในองคกร  ที่จะตองรวมมือกันวางแผนพัฒนาการดําเนินงานและรวมมือกันเปดเผยขอมูล                    
ผลการดําเนินงานภายในองคกรไดอยางแทจริง  ตลอดจนเพ่ือใหไดขอมูลผลการประเมินที่สามารถนําไปใช
ประกอบการวางแผนพัฒนาการดําเนินงานใหตอบสนองตอสถานการณและความตองการของประชาชน              
ในปงบประมาณถัดไป อันจะนํามาสูความเชื่อมั่นของสาธารณชนและนานาชาติที่มีคุณธรรมความโปรงใส      
ของหนวยงานภาครัฐและประเทศไทยในทายที่สุด   โดยรายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะห                  
ผลการประเมิน ITA  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกอบดวย ความเปนมา หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผล การวิเคราะหผลการประเมิน  ITA  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา  การติดตาม
ประเมินผล  

 ในการนี้ หนวยตรวจสอบภายใน  เทศบาลตําบลสามเงา  หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้                  
จะสามารถยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และเปนขอมูลในการปรับปรุงการดําเนินงานให เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)                 
สะทอนถึงภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงาน  และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยใหมีอันดับและคาคะแนนที่สูงข้ึนตอไป  

                                                                 
สํานักปลัดเทสบาล  เทศบาลตําบลสามเงา 
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การวิเคราะหผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลสามเงา 

1. ความเปนมา 

 การประเมิน ITA ไดเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน และ                 

มีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลําดับ ท้ังนี้  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี                  

23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมิน

ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด                                                                                 

ตอมาในป พ.ศ. 2561 สํานักงาน ป.ป.ช. ไดศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยมุงเนนการออกแบบการขับเคลื่อนการ

ประเมินอยางเปนระบบ  ลดภาระของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ลดการใชจายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการปองกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบกับไดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment System: ITAS) ซึ่งเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ทันสมัยสามารถบริหารจัดการ

ขอมูลไดอยางรวดเร็ว และทําใหการดําเนินการประเมินสามารถทําไดอยางรวดเร็ว  และเปนมาตรฐาน

เดียวกันทั่วประเทศ  การประเมินรูปแบบใหมนี้ไดเร่ิมทดลองใชนํารองในการประเมินสําหรับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 และใชในการประเมินหนวยงานภาครัฐทั่วประเทศอยางเปน

มาตรฐานเดียวกัน  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประสบความสําเร็จ เปนอยางมาก  โดยเฉพาะการมี

สวนทําใหหนวยงานภาครัฐหันมาใหความสําคัญกับการกํากับดูแลการดําเนินงานใหมีคุณธรรม ทั้งการ

บริหารงานภายในหนวยงาน  และการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมารับ

บริการ ประชาชน และสังคม  รวมไปถึงกระตุนใหหนวยงานภาครัฐใหความสําคัญตอขอมูลตางๆ ท่ีจะตองมี

การเปดเผยตอสาธารณชนอีกดวย 

 จากความสําคัญของการประเมิน ITA ขางตน ทําใหแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 21 

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) ไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดตัวชี้วัด

และคาเปาหมายของแผนแมบทฯ  โดยกําหนดคาเปาหมายใหหนวยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผานเกณฑ 

( 85 คะแนนขึ้นไป) ไมนอยกวารอยละ 80  และยังกําหนดเปนตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององคกร

ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น  ( Local Performance Assessment :LPA)  ป ร ะ จํ า ป  25 6 5  ด า น ท่ี  5  

ดานหลักธรรมาภิบาล อีกดวย 
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2. หลักเกณฑและวิธีการประเมิน  

 2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล  แบงเปน 3 สวน ดังน้ี 

 สวนท่ี 1  การเก็บขอมูลจากบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ (Internal  Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) โดยเปดโอกาสใหบุคลากรภาครัฐทุกระดับท่ีปฏิบัติงานมาไมนอยกวา 1 ป   ไดมีโอกาส

สะทอนและแสดงความคิดเห็นตอคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเอง  โดยสอบถามการรับรูและ

ความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด  ไดแก   

 ตัวชี้วัดท่ี  1 การปฏิบัติหนาที่ 
 ตัวชี้วัดท่ี  2 การใชงบประมาณ 
 ตัวชี้วัดท่ี  3 การใชอํานาจ 
 ตัวชี้วัดท่ี  4 การใชทรัพยสินของราชการ 
 ตัวชี้วัดท่ี  5 การแกไขปญหาการทุจริต 

สวนที่  2  การเก็บขอมูลจากผูรับบริการหรือผูติดตอหนวยงานภาครัฐ  (External  Integrity  and 
Transparency  Assessment : EIT) โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูติดตอหนวยงานภาครัฐในชวง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไดมีโอกาสสะทอนและแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
โดยสอบถามการรับรูและความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก  

 ตัวชี้วัดท่ี  6 คุณภาพการดําเนินงาน 
 ตัวชี้วัดท่ี  7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ตัวชี้วัดท่ี  8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 

ส วน ท่ี   3   การ เปด เผยข อมู ลทาง เ ว็บ ไซตของหน วยงาน (Open Data Integrity  and 
Transparency  Assessment : OIT) เปนการตรวจสอบระดับการเปดเผยขอมูลของหนวยงานภาครัฐ                   
ที่เผยแพรไวทางหนาเว็บไซตหลักของหนวยงาน  โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผูเชี่ยวชาญ 
และคนกลาง (third party)  เปนผูตรวจสอบขอมูลและใหคะแนนพรอมขอเสนอแนะตามหลักเกณฑ               
การประเมินท่ีกําหนด  แบงออกเปน 2 ตัวชี้วัด ไดแก  

 ตัวชี้วัดท่ี  9 การเปดเผยขอมูล 
  ตัวชี้วัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
  ตัวชี้วัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน 
  ตัวชี้วัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
  ตัวชี้วัดยอยที่ 9.4 การสงเสริมความโปรงใส 
  
 ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 
 ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 ตัวชี้วัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 
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2.2 คะแนนและระดับผลการประเมิน   
 ผลการประเมนิประกอบดวย  คาคะแนน  โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดบั            

ผลการประเมนิ (Rating  Score)  โดยจําแนกออกเปน  7  ระดับ  ดังน้ี 
 

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 
 โดยหนวยงานภาครัฐที่ผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ  ตองมีผลคะแนนการประเมิน  85  คะแนนข้ึนไป 

3. การวิเคราะหผลการประเมิน  ITA  

 เทศบาลตําบลสามเงาไดเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงาน                         
ของเทศบาลตําบลสามเงา พ.ศ. 2560 เปนตนมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ                 
มากย่ิงข้ึนตามลําดับ   ตามประกาศของสํานักงาน ป.ป.ช  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส               
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลตําบลสามเงา 
ไดรับคะแนนในภาพรวม  91.52  อยูในระดับ  A  

 คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด  10 ตัวชี้วัด 
ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน เคร่ืองมือการประเมิน 
1 การปรับปรงุการทํางาน 95.11 IIT 
2 คุณภาพการดําเนินงาน 95.03 IIT 
3 การเปดเผยขอมูล 95.00 IIT 
4 การปองกันการทุจรติ 93.75 IIT 
5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 92.80 IIT 
6 การปฏิบัติหนาที่ 88.31 EIT 
7 การใชอํานาจ 87.43 EIT 
8 การแกไขปญหาการทุจริต 86.57 EIT 
9 การใชงบประมาณ 84.43 OIT 

10 การใชทรัพยสินของราชการ 77.93 OIT 

 คําอธิบาย 

  IIT  คือ   แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

  EIT  คือ   แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

  OIT คือ   แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ  
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 วิเคราะหขอมูล 

  เมื่อพิจารณาพบวา ตัวชี้วัดการปรับปรุงการดําเนินงาน  ไดคะแนนอันดับ 1 เทากับ 95.11                  
ซึ่งเปนคะแนนที่สูงที่สุด รองลงมาคือ ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนน อันดับที่ 2 เทากับ 95.03  
และตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนที่นอยที่สุด ในป พ.ศ. 2565  คือตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ  ไดคะแนน
เทากับ 77.93   จากขอมูลสามารถสรปุไดวา 

  จุดแข็งของการประเมิน  คือ  การปรับปรุงการดําเนินงาน  เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค
เพ่ือประเมินการรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบ             
การทํางาน  ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงานทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และ
กระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ  เขามา             
มีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย  ทั้งน้ี  นอกจาก
หนวยงานจะตองปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหดีขึ้นแลวยังควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากขึ้นอีกดวย 

  จุดออนของการประเมิน  คือ  การใชทรัพยสินของราชการ  เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค
เพ่ือประเมินการรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการนําทรัพยสิน
ของทางราชการไปใชวามีข้ันตอนอยางไร มีความโปรงใสในการนําไปใชหรือไม รวมถึงมีการเอ้ือประโยชนให
เฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่งหรือไมที่จะนําทรัพยสินของทางราชการไปใช 

 สรุปการวิเคราะหผลการประเมิน ITA  

  เทศบาลตําบลสามเงา มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูในระดับที่ดี ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพ่ือให
หนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยูที่ 91.52 คะแนน ซึ่ง
ผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิดังน้ี 
                    1) ขอเสนอแนะแบบวัด IIT หนวยงานไดมีการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี
ที่ดีเย่ียม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสิน
ของราชการ โดยเฉพาะในประเด็นบุคลากรมีการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชปฏิบัติงานอยางไม
ถูกตอง ควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการตามประเภทงานดานตาง ๆ ไว
อยางชัดเจนในคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พรอมท้ัง ประชาสัมพันธคูมือ หรือแนวทางดังกลาวใหบุคลากร
ถือปฏิบัติอยางเครงครัดและกําชับใหผูบุคลากรภายในหนวยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพยสินอยาง
ถูกตอง และประเด็นบุคลากรยังไมทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใชทรัพยสินของทางราชการ
อยางถูกตอง ควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการตามประเภทงานดานตาง ๆ 
ไวอยางชัดเจนในคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พรอมทั้งเผยแพรคูมือโดยใชชองทางประชาสัมพันธอยางทั่วถึง 
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                     2) ขอเสนอแนะแบบวัด EIT หนวยงานไดมีการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการ
ทํางานท่ีดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวชี้ วัดที่ 7 
ประสิท ธิภาพการสื่อสาร โดยเฉพาะในประเ ด็นการชี้ แจงและการตอบคําถามของหน วยงาน  
ชองทางการติดตอและขอเสนอแนะในการมีสวนรวม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการดําเนินงาน ควรจัดทํา
และเผยแพรชองทางการติดตอ - สอบถามขอมูล มีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง รวมทั้ง ควรจัดทําชองทาง
ที่ ส ามารถเชื่ อมโย งไป ยั ง เครือข า ยสั งคมออนไลน  นอกจากนี้  ควร เผยแพร ช องทางดั งกล า ว 
ในจุดท่ีบุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดโดยงาย และประเด็นชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริต
ของเจาหนาที่ในหนวยงาน หนวยงานควรเผยแพรชองทางการรองเรยีนเจาหนาท่ีของหนวยงาน ผานชองทาง
ออนไลน โดยจัดใหมีมาตรการคุมครองและปกปดขอมูลผูแจงเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพรชองทาง
ดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงาย เชน บริเวณจุดใหบริการหรือจุดประชาสัมพันธของ
หนวยงาน เปนตน 
                     3) ขอเสนอแนะแบบวัด OIT หนวยงานควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบ 
วัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ในประเด็นตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล ขอO27 หลักเกณฑการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล หนวยงานตองแสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียังใชบังคับใน
หนวยงานในป พ.ศ. 2565 อยางนอยตองประกอบดวย การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและ
แตงตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร การใหคุณใหโทษและการสราง
ขวัญกําลังใจ ท้ังนี้ สามารถดําเนินการในลักษณะของประกาศหลักเกณฑการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มี
รายละเอียดหลักเกณฑที่ครบถวนตามองคประกอบดานขอมูลก็ได หากหนวยงานดําเนินการในลักษณะการ
เปดเผยขอมูลกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ฯลฯ ควรแนะนําใหมีการจัดหมวดหมูตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
เพ่ือปองกันการสับสน กรณีหนวยงานใชหลักเกณฑขององคกรกลางบริหารงานบุคคล หนวยงานสามารถนํา
หลักเกณฑดังกลาวเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน และตองดูวาหนวยงานขาดหลักเกณฑในขอใด 
นอกจากนี้ ตัวชี้วัดที่ 10 ขอ O41 แสดงขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป 
อยางนอยตองประกอบดวย ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ อีกทั้ง ตองเปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564 หากไมมีปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ หนวยงานตองระบุวา “ไมมี” โดยหามตัดหัวขอ “ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ” 
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4. ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

 ประเด็นท่ีควรมีการเปดเผย  หรือบริหารจัดการใหดีย่ิงข้ึน  ไดแก  

ตัวชี้วัดท่ี  1-5 (การประเมินใชเครื่องมือแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  : IIT) 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 1              

การปฏิบัติหนาที่ 
 

ขอ  I1 บุคลากรในหนวยงานของท าน 
ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผู ท่ีมาติดตอ 
ตามประเด็นดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 
 
 

-ใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติงาน
หรือใหบริการใหเปนไปตามขั้นตอนท่ี
กําหนด 
ผูรับผิดชอบ 
สาํนักปลัดเทศบาล และทุกกอง  

ขอ I2 บุคลากรในหนวยงานของท าน 
ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอ 
ทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวน
ตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 
 

-ใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติงาน
หรือใหบริการ แกผูมาติดตอ ให เทา
เทียมกันไมเลือกปฏิบัต ิ
ผูรับผิดชอบ 
สาํนักปลัดเทศบาล และทุกกอง 

ขอ I3 บุคลากรในหนวยงานของท าน  
มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็น
ดังตอไปนี้ อยางไร 
 

-ใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติงาน
โดยมุงผลสําเร็จของงาน มากกวาเร่ือง
สวนตัว 
ผูรับผิดชอบ 
สาํนักปลัดเทศบาล และทุกกอง 

ตัวชี้วัดที่ 2           
การใชงบประมาณ 

 
 
 

ข อ  I7 ท าน รู เ กี่ ย ว กับแผนการ ใช จ า ย
งบประมาณประจํ าป  ของหน วย ง าน 
ของทาน มากนอยเพียงใด 

สง เสริมใหบุคลากรของหนวยงานมี
ค ว าม รู รู เ ก่ี ย ว กับ แผ น กา ร ใช จ า ย
งบประมาณประจําป ของหนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 
บุคลากรของเทศบาลตําบลสามเงา 
ทุกคน 

ขอ I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสให
ทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มาก
นอยเพียงใด 

ควรเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงาน
รวมตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
สาํนักปลัดเทศบาล และทุกกอง  
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ตัวชี้วัดท่ี  1-5 (การประเมินใชเครื่องมือแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  : IIT)  
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 4           

การใชทรัพยสิน 
ของราชการ 

 
 
 

ขอ I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานใน
หนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอย
เพียงใด 

ปรับปรุงข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพยสินของทางราชการ และอํานวย
ความสะดวก 
ผูรับผิดชอบ 
บุคลากรของเทศบาลตําบลสามเงา 
ทุกคน 

ขอ I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสให
ทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มาก
นอยเพียงใด 

ควรเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงาน
รวมตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
บุคลากรของเทศบาลตําบลสามเงา 
ทุกคน 
 

 
 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี  6-8  (การประเมินใชเคร่ืองมือแบบวัดการรบัรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก : EIT) 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่  7 
ประสิทธิภาพ          
การสื่อสาร 

ขอ E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจง
และตอบคํ าถาม เมื่ อมีข อกั ง วลสงสัย
เ ก่ียวกับการดําเนินงานไดอยางชัดเจน  
มากนอยเพียงใด 

เพิ่มการตอบขอซักถามของผู เขา รับ
บริการเพิ่มมากขึ้น  รวมถึงจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ เก่ียวกับการดําเนินงาน
ใหครอบคลุม 
ผูรับผิดชอบ 
สาํนักปลัดเทศบาล และทุกกอง  
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ตัวชี้วัดท่ี  9  การเปดเผยขอมูล (การประเมินใชเคร่ืองมือแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ : OIT) 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดยอย 9.4 
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
 

ขอ O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

หนวยงานไมไดแสดงหลักเกณฑบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียังใชบังคับ
ในหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ .
2565 ครบ 5 ขอ ยังขาดการบรรจุและ
แตงตั้งบุคลากร ซึ่งกรณีหนวยงานไมมี
อํานาจในการบรรจุแตงตั้งเอง หนวยงาน
สามารถใชหลักเกณฑขององคกรกลาง
บริหารงานบุคคลมาเผยแพรได 
ผูรับผิดชอบ 
งานบุคลากร สํานักปลัดเทศบาล  

 

ตัวชี้วัดท่ี  10 การปองกันการทุจริต (การประเมินใชเครื่องมือแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ : OIT) 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดยอย 10.1 

แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต 

ขอ O41 รายงานผลการดําเนินการปองกัน
การทุจรติประจําป 

องคประกอบขอมูลไมครบ ขาดหัวขอ 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ผูรับผิดชอบ 
หนวยตรวจสอบภายใน  

 
 
5. การติดตามประเมินผล 

  มีติดตามการดําเนินงานตามแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา ประเด็นที่ควรมีการเปดเผย  
หรือบริหารจัดการใหดียิ่งข้ึนของเทศบาลตําบลสามเงา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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รายงานผลการประเมิน ประจําป�งบประมาณ 2565

คะแนน เทศบาลตําบลสามเงา

91.52 คะแนน
ระดับผลการประเมิน A

0

50

การปฏบิตัหินา้ที�
88.31 การใชง้บประมาณ

84.43

การใชอํ้านาจ
87.43

การใชท้รัพยส์นิของราชการ
77.93

การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ
86.57คณุภาพการดําเนนิงาน

95.03

ประสทิธภิาพการสื�อสาร
92.80

การปรับปรงุการทํางาน
95.11

การเปิดเผยขอ้มลู
95.00

การป้องกนัการทจุรติ
93.75

คะแนนสูงสุดรายตัวชี�วัด

อันดับ ตัวชี�วัด คะแนน

1 การปรับปรุงการทํางาน 95.11

2 คุณภาพการดําเนินงาน 95.03

3 การเป�ดเผยข้อมูล 95.00

4 การป�องกันการทุจริต 93.75

5 ประสิทธิภาพการสื�อสาร 92.80

6 การปฏิบัติหน้าที� 88.31

7 การใช้อํานาจ 87.43

8 การแก้ไขป�ญหาการทุจริต 86.57

9 การใช้งบประมาณ 84.43

10 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 77.93
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ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ

      เทศบาลตําบลสามเงา มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ใน
ระดับที�ดี ซึ�งสอดคล้องและเป�นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที�มีเป�าหมายหลักเพื�อให้หน่วย
งานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ที� 91.52 คะแนน ซึ�งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะเพิ�มเติมดังนี� 1) ข้อเสนอ
แนะแบบวัด IIT หน่วยงานได้มีการดําเนินการตามตัวชี�วัดที� 1 การปฏิบัติหน้าที�ที�ดีเยี�ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั�งนี� ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนิน
การตามตัวชี�วัดที� 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยเฉพาะในประเด็นบุคลากรมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง
ควรระบุขั�นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั�ง
ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกําชับให้ผู้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สิน
อย่างถูกต้อง และประเด็นบุคลากรยังไม่ทราบรายละเอียดที�ชัดเจนเกี�ยวกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง ควรระบุขั�นตอนและแนวทาง
ในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั�งเผยแพร่คู่มือโดยใช้ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์อย่างทั�วถึง 2) ข้อเสนอแนะแบบวัด EIT หน่วยงานได้มีการดําเนินการตามตัวชี�วัดที� 8 การปรับปรุงการทํางานที�ดีเยี�ยม ควรรักษา
มาตรฐานไว้ ทั�งนี� ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวชี�วัดที� 7 ประสิทธิภาพการสื�อสาร โดยเฉพาะในประเด็นการชี�แจงและการตอบคําถาม
ของหน่วยงาน ช่องทางการติดต่อและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วม เมื�อมีข้อกังวลสงสัยเกี�ยวกับการดําเนินงาน ควรจัดทําและเผยแพร่ช่องทางการ
ติดต่อ - สอบถามข้อมูล มีลักษณะเป�นการสื�อสารสองทาง รวมทั�ง ควรจัดทําช่องทางที�สามารถเชื�อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากนี� ควร
เผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที�บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย และประเด็นช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที�ใน
หน่วยงาน หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที�ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกป�ดข้อมูลผู้
แจ้งเบาะแส นอกจากนี� ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที�บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน เป�นต้น 3) ข้อเสนอแนะแบบวัด OIT หน่วยงานควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัดการเป�ดเผยข้อมูลสาธารณะ ในประเด็น
ตัวชี�วัดที� 9 การเป�ดเผยข้อมูล ข้อO27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานต้องแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที�ยังใช้บังคับในหน่วยงานในป� พ.ศ. 2565 อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั�งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ ทั�งนี� สามารถดําเนินการในลักษณะของประกาศ
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที�มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ที�ครบถ้วนตามองค์ประกอบด้านข้อมูลก็ได้ หากหน่วยงานดําเนินการในลักษณะการเป�ด
เผยข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ฯลฯ ควรแนะนําให้มีการจัดหมวดหมู่ตามหลักเกณฑ์ที�กําหนด เพื�อป�องกันการสับสน กรณีหน่วยงานใช้หลัก
เกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล หน่วยงานสามารถนําหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และต้องดูว่าหน่วยงานขาดหลัก
เกณฑ์ในข้อใด นอกจากนี� ตัวชี�วัดที� 10 ข้อ O41 แสดงข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการป�องกันการทุจริตประจําป� อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ป�ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ อีกทั�ง ต้องเป�นรายงานผลของป� พ.ศ. 2564 หาก
ไม่มีป�ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้องระบุว่า “ไม่มี” โดยห้ามตัดหัวข้อ “ป�ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ”

 รายละเอียดผลการประเมิน ประจําป�งบประมาณ 2565
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I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที�มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด 85.40

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เป�นไปตามขั�นตอนที�กําหนด 0.00% 2.33% 41.86% 55.81% 84.63

เป�นไปตามระยะเวลาที�กําหนด 0.00% 2.33% 37.21% 60.47% 86.16

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั�ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที�รู้จักเป�นการส่วน
ตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

70.67

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มา
ติดต่อทั�ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที�รู้จักเป�นการส่วนตัวอย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด

13.95% 2.33% 41.86% 41.86% 70.67

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี� อย่างไร 73.78

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

มุ่งผลสําเร็จของงาน 0.00% 4.65% 53.49% 41.86% 79.23

ให้ความสําคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 13.95% 9.30% 46.51% 30.23% 64.47

พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 9.30% 48.84% 41.86% 77.65

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ�งดังต่อไปนี� จากผู้มาติดต่อ เพื�อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่

100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชน์อื�น ๆ ที�อาจคํานวณเป�นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป�นต้น 0.00% 100.00% 100.00

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที�ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที�ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ�งดังต่อไป
นี� หรือไม่

100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชน์อื�น ๆ ที�อาจคํานวณเป�นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป�นต้น 0.00% 100.00% 100.00
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I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ�งดังต่อไปนี� แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื�อสร้างความสัมพันธ์
ที�ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่

100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชน์อื�น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอํานวยความสะดวกเป�นกรณีพิเศษ
เป�นต้น

0.00% 100.00% 100.00

I7 ท่านรู้เกี�ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป� ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 72.95

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านรู้เกี�ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป� ของหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด

2.33% 16.28% 41.86% 39.53% 72.95

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด 83.09

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

คุ้มค่าต่อประโยชน์ที�ได้รับ 0.00% 2.33% 46.51% 51.16% 83.09

เป�นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที�ตั�งไว้ 0.00% 2.33% 46.51% 51.16% 83.09

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื�อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 95.37

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื�อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

88.37% 9.30% 2.33% 0.00% 95.37

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที�เป�นเท็จ เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดิน
ทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

97.67

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที�เป�นเท็จ เช่น
ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย
เพียงใด

95.35% 2.33% 2.33% 0.00% 97.67
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I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื�อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี� มากน้อย
เพียงใด

82.23

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 0.00% 6.98% 27.91% 65.12% 86.12

เอื�อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ�ง 62.79% 20.93% 4.65% 11.63% 78.35

I12 หน่วยงานของท่าน เป�ดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี�
มากน้อยเพียงใด

75.28

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

สอบถาม 4.65% 11.63% 37.21% 46.51% 75.28

ทักท้วง 4.65% 11.63% 37.21% 46.51% 75.28

ร้องเรียน 4.65% 11.63% 37.21% 46.51% 75.28

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป�นธรรม มากน้อยเพียงใด 80.77

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป�นธรรม มาก
น้อยเพียงใด

0.00% 4.65% 48.84% 46.51% 80.77

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป�นธรรม มากน้อยเพียงใด 77.72

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาอย่าง
เป�นธรรม มากน้อยเพียงใด

0.00% 2.33% 62.79% 34.88% 77.72

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝ�กอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป�น
ธรรม มากน้อยเพียงใด

76.07

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝ�กอบรม การ
ศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป�นธรรม มากน้อย
เพียงใด

2.33% 11.63% 41.86% 44.19% 76.07
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I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั�งการให้ทําธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 94.60

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั�งการให้ทําธุระส่วนตัวของผู้บังคับ
บัญชา มากน้อยเพียงใด

86.05% 11.63% 2.33% 0.00% 94.60

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั�งการให้ทําในสิ�งที�ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี�ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 98.47

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั�งการให้ทําในสิ�งที�ไม่ถูกต้อง หรือมี
ความเสี�ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด

95.35% 4.65% 0.00% 0.00% 98.47

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด 96.92

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ 86.05% 11.63% 2.33% 0.00% 94.60

มีการซื�อขายตําแหน่ง 97.67% 2.33% 0.00% 0.00% 99.23

เอื�อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 90.70% 9.30% 0.00% 0.00% 96.93

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป�นของส่วนตัว หรือนําไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
มากน้อยเพียงใด

93.86

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไป
เป�นของส่วนตัว หรือนําไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียง
ใด

81.40% 18.60% 0.00% 0.00% 93.86

I20 ขั�นตอนการขออนุญาตเพื�อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมาก
น้อยเพียงใด

62.98

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ขั�นตอนการขออนุญาตเพื�อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติ
งานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด

18.60% 0.00% 55.81% 25.58% 62.98
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I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

73.86

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
มากน้อยเพียงใด

4.65% 0.00% 65.12% 30.23% 73.86

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วย
งานของท่าน มากน้อยเพียงใด

88.42

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน
มากน้อยเพียงใด

74.42% 18.60% 4.65% 2.33% 88.42

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี�ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที�ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 70.74

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี�ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที�ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

4.65% 4.65% 65.12% 25.58% 70.74

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื�อป�องกันไม่ให้มีการนําไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

77.72

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานของท่าน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื�อป�องกันไม่ให้มีการนําไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

0.00% 2.33% 62.79% 34.88% 77.72

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสําคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 90.79

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสําคัญ กับการต่อ
ต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด

0.00% 0.00% 27.91% 72.09% 90.79
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I26 หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการ ดังต่อไปนี� หรือไม่ 97.67

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป�องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 97.67% 2.33% 97.67

จัดทําแผนงานด้านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 97.67% 2.33% 97.67

I27 หน่วยงานของท่านมีป�ญหาการทุจริตที�ยังไม่ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 85.33

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานของท่านมีป�ญหาการทุจริตที�ยังไม่ได้รับการแก้ไข มาก
น้อยเพียงใด

69.77% 20.93% 4.65% 4.65% 85.33

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการดังต่อไปนี� ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 87.72

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เผ้าระวังการทุจริต 0.00% 0.00% 37.21% 62.79% 87.72

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 0.00% 39.53% 60.47% 86.95

ลงโทษทางวินัย เมื�อมีการทุจริต 0.00% 0.00% 34.88% 65.12% 88.49

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนําผลการตรวจสอบของฝ�ายตรวจสอบ ทั�งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
การทํางาน เพื�อป�องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

81.56

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานของท่าน มีการนําผลการตรวจสอบของฝ�ายตรวจสอบ
ทั�งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพื�อ
ป�องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

2.33% 0.00% 48.84% 48.84% 81.56

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที�จะเกิดขึ�นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี�
อย่างไร

76.37

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 0.00% 2.33% 67.44% 30.23% 76.19

สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 0.00% 2.33% 65.12% 32.56% 76.95

มั�นใจว่าจะมีการดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา 0.00% 2.33% 62.79% 34.88% 77.72

มั�นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 2.33% 2.33% 65.12% 30.23% 74.63
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E1 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด 94.39

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เป�นไปตามขั�นตอนที�กําหนด 0.00% 2.26% 12.78% 84.96% 94.27

เป�นไปตามระยะเวลาที�กําหนด 0.00% 2.26% 12.03% 85.71% 94.52

E2 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื�น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมาก
น้อยเพียงใด

95.02

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน
กับผู้มาติดต่ออื�น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด

0.00% 2.26% 10.53% 87.22% 95.02

E3 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการป�ดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี�ยวกับการดําเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
มากน้อยเพียงใด

93.49

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการป�ดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูลเกี�ยวกับการดําเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน มากน้อยเพียงใด

87.22% 6.77% 5.26% 0.75% 93.49

E4 ในระยะเวลา 1 ป�ที�ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ�งดังต่อไปนี� เพื�อ
แลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่

97.74

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

เงิน 3.01% 96.99% 96.99

ทรัพย์สิน 0.75% 99.25% 99.25

ประโยชน์อื�น ๆ ที�อาจคํานวณเป�นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป�นต้น 3.01% 96.99% 96.99

E5 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป�นหลัก มากน้อย
เพียงใด

94.52

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป�นหลัก มากน้อยเพียงใด

0.75% 1.50% 11.28% 86.47% 94.52
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E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด 93.76

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 2.26% 1.50% 9.02% 87.22% 93.76

มีช่องทางหลากหลาย 1.50% 1.50% 11.28% 85.71% 93.77

E7 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที�สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 94.26

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที�
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

1.50% 2.26% 8.27% 87.97% 94.26

E8 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟ�งคําติชมหรือความคิดเห็นเกี�ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 92.48

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟ�งคําติชมหรือความคิดเห็นเกี�ยวกับการดําเนิน
งาน/การให้บริการ หรือไม่

92.48% 7.52% 92.48

E9 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการชี�แจงและตอบคําถาม เมื�อมีข้อกังวลสงสัยเกี�ยวกับการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน
มากน้อยเพียงใด

88.75

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการชี�แจงและตอบคําถาม เมื�อมีข้อกังวล
สงสัยเกี�ยวกับการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

2.26% 6.02% 15.04% 76.69% 88.75

E10 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที�ในหน่วยงานหรือไม่ 94.74

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที�ในหน่วย
งานหรือไม่

94.74% 5.26% 94.74

E11 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ�นมากน้อยเพียง
ใด

94.77

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ�นมากน้อยเพียงใด

0.00% 1.50% 12.78% 85.71% 94.77
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E12 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั�นตอนการดําเนินงาน/การให้บริการดีขึ�น มากน้อยเพียงใด 95.27

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั�นตอนการ
ดําเนินงาน/การให้บริการดีขึ�น มากน้อยเพียงใด

0.00% 1.50% 11.28% 87.22% 95.27

E13 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ขึ�น หรือไม่

95.49

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ�น หรือไม่

95.49% 4.51% 95.49

E14 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ เป�ดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ�น มากน้อยเพียงใด

94.52

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ เป�ดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ�น มากน้อยเพียงใด

0.00% 2.26% 12.03% 85.71% 94.52

E15 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ�น มากน้อยเพียงใด 95.51

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การให้
บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ�น มากน้อยเพียงใด

0.00% 2.26% 9.02% 88.72% 95.51

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.1 ข้อมูลพื�นฐาน

ข้อมูลพื�นฐาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสร้าง 100.00

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100.00

O3 อํานาจหน้าที� 100.00

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100.00

O5 ข้อมูลการติดต่อ 100.00

O6 กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 100.00

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100.00
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การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O8 Q&A กรณีมีประชาชนเข้ามาสอบถาม ให้หน่วยงานมอบ
หมายให้ผู้รับผิดชอบเข้าไปตอบคําถามอย่างสมํ�าเสมอ

100.00

O9 Social Network 100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.2 การบริหารงาน

แผนการดําเนินงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดําเนินงานประจําป� 100.00

O11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป� รอบ
6 เดือน

100.00

O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป� 100.00

การปฏิบัติงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00

การให้บริการ

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100.00

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100.00

O16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ 100.00

O17 E-Service 100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป�

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป� 100.00

O19 รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําป� รอบ 6 เดือน

100.00

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําป� 100.00

การจัดซื�อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซื�อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี�ยวกับการจัดซื�อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ

100.00

O23 สรุปผลการจัดซื�อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00

O24 รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจํา
ป�

100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00
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ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล

100.00

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานไม่ได้แสดงหลักเกณฑ์บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที�ยังใช้บังคับในหน่วยงานใน
ป�งบประมาณ พ.ศ.2565 ครบ 5 ข้อ ยังขาดการ
บรรจุและแต่งตั�งบุคลากร ซึ�งกรณีหน่วยงานไม่มี
อํานาจในการบรรจุแต่งตั�งเอง หน่วยงานสามารถใช้
หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลมาเผย
แพร่ได้ ตกรณีามที�หน่วยงานขอชี�แจง การบรรจุแต่ง
ตั�งบุคลากร หน่วยงานไม่มีอํานาจในการบรรจุแต่งตั�ง
เองได้ กรณีดังกล่าวหน่วยงานสามารถนําประกาศ
ก.ถ. เรื�องกําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ�น (หมวด 5 การแต่งตั�งและการให้พ้นจาก
ตําแหน่ง) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื�อง
มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับหลักเกณฑ์และเงื�อนไขการ
สอบแข่งขัน พ.ศ.2560 และที�แก้ไขเพิ�มเติม มาตอบ
ได้ ดังนั�น ผู้ตรวจพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุผลที�หน่วย
งานชี�แจงมายังไม่เพียงพอที�จะปลี�ยนแปลงคะแนนใน
ข้อนี�ได้ จึงยืนยันคะแนนเดิม

0.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจําป�

100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื�องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื�องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

100.00

O30 ช่องทางแจ้งเรื�องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

100.00

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื�องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

100.00

การเป�ดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ช่องทางการรับฟ�งความคิดเห็น 100.00

O33 การเป�ดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 10.1 การดําเนินการเพื�อป�องกันการทุจริต

เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 100.00

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100.00

การประเมินความเสี�ยงเพื�อการป�องกันการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเสี�ยงการทุจริตประจําป� 100.00

O37 การดําเนินการเพื�อจัดการความเสี�ยงการทุจริต 100.00

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
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ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม

100.00

แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 100.00

O40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป�องกันการ
ทุจริตประจําป� รอบ 6 เดือน

100.00

O41 รายงานผลการดําเนินการป�องกันการทุจริตประจําป� องค์ประกอบข้อมูลไม่ครบ ขาดหัวข้อป�ญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ จากที�หน่วยงานชี�แจงเพิ�มเติมโดย
การเปลี�ยนข้อมูลใหม่มาในระบบที�ประสงค์ชี�แจง ผู้
ตรวจไม่สามารถเปลี�ยนแปลงคะแนนได้ ยืนยันคะแนน
ตามเดิม เพราะการชี�แจง ไม่อนุญาตให้หน่วยงาน
เปลี�ยนแปลงข้อมูล/แทรกหรือลบข้อมูลใดๆที�แนบมา
ตั�งแต่ต้น

0.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 10.2 มาตรการภายในเพื�อป�องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป�องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

100.00

O43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

100.00

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

ตํ�ากว่า 20 ป� 5 0 0

20 – 30 ป� 5 13 0

31 – 40 ป� 21 13 0

41 – 50 ป� 38 20 0

51 – 60 ป� 10 1 0

มากกว่า 60 ป� 5 2 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื�นๆ

ประถมศึกษาหรือตํ�ากว่า 21 6 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 23 4 0

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 9 7 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 29 25 0

สูงกว่าปริญญาตรี 2 7 0

อื�น ๆ 0 0 0

ติดต่อหน่วยงาน ชาย หญิง อื�นๆ

บุคคลทั�วไป 71 36 0
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อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

หน่วยงานของรัฐ 7 4 0

องค์กรธุรกิจ 5 9 0

อื�น ๆ 1 0 0

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

ตํ�ากว่า 20 ป� 0 0 0

20 - 30 ป� 1 4 0

31 - 40 ป� 2 4 0

41 - 50 ป� 5 13 0

51 - 60 ป� 8 6 0

มากกว่า 60 ป� 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื�นๆ

ประถมศึกษาหรือตํากว่า 0 1 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 3 0 0

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 3 4 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 7 18 0

สูงกว่าปริญญาตรี 3 3 0

อื�น ๆ 0 1 0

  สภาพแวดล้อมการทํางานของเจ้าหน้าที�ในหหน่วยงานภาครัฐ ประจําป� 2565

จํานวนบุคลากร


