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คำนำ 
 

  องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ไดเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มาโดยตลอด โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไดรับผลคะแนนการประเมิน 97.71 อยูในระดับ AA  

ดังนั้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาองคกรอยางตอเนื ่อง มีประสิทธิภาพ และเปนการรักษาระดับ
คะแนนการประเมิน ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม จึงไดนำผลการ
ประเมิน ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 มาวิเคราะหประเด็นที่ตองมีการปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น และ
เปนการตามหลักเกณฑการประเมินขอ O42 ที่กำหนดใหหนวยงานตองจัดใหมีมาตรการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในหนวยงาน โดยตองเปนการแสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ ในป พ.ศ.2564 มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห อยางนอยประกอบดวย 
ประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ ้นที่มีความ
สอดคลองกับผลการประเมินฯ มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสู การปฏิบัติหรือมาตรการ
ขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองตามผลการวิเคราะหผลการ
ประเมินฯ โดยมีรายละเอียดตางๆ อยางนอยประกอบดวย การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูที่เกี่ยวของ การกำหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามใหนำไปสูการปฏิบัติและการรายงานผลการ
ดำเนินงาน ท้ังนี้ เพ่ือนำไปสูการปฏิบัติในองคกรอยางเปนรูปธรรมตอไป   
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รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 
ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
 
1. รายละเอียดการประเมิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ไดศึกษา ทบทวน 
เกี่ยวกับรูปแบบการประเมินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนา “ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment System : ITAS)” เพื่อเปนศูนยกลาง ในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ี 
ทันสมัย สามารถบริหารจัดการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให การดำเนินการประเมินสามารถทำได 
อยางรวดเร็วและเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ อีกทั้งยังสามารถ กำกับติดตามการประเมินไดอยางทัน 
สถานการณ รวมไปถึงสามารถวิเคราะหและประมวลผลการประเมิน ไดอยางอัตโนมัติ ตอบสนองตอการนำขอมูล 
ไปสู การปรับปรุงหนวยงานที ่รับการประเมิน และการวางแผน ในการปองกันการทุจริตตอไปได อยางมี 
ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 

 
2. ประชากรกลุมตัวอยาง และการเก็บรวบรวมขอมูล 

2.1 ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment System: IIT) 
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในหนวยงาน ตั้งแตระดับผูบริหาร ผูอำนวยการ /หัวหนา 

ขาราชการ / พนักงาน ไปจนถึงลูกจาง / พนักงานจาง ที่ทำงานใหกับหนวยงาน มาเปนระยะเวลาไมนอย กวา 1 
ป 

การกำหนดขนาดกลุมตัวอยางข้ันต่ำจำนวนรอยละ 10 ของจำนวนผูมีสวนไดสวนเสีย ภายใน แตจะตองมี
จำนวนไมนอยกวา 30 ตัวอยาง กรณีหนวยงานมีผูมีสวนไดสวนเสียภายในจำนวนนอย (นอยกวา 30 คน) ใหเก็บ
ขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายในทั้งหมด สวนกรณีหนวยงานมีผูมีสวนไดสวนเสีย ภายในจำนวนมาก (มากกวา 
1,000 คน) ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายในจำนวนไมนอยกวา 100 ตัวอยาง 

2.2 ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment System : 
EIT) 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหนวยงานของรัฐอื่น ที่มารับ
บริการหรือมาติดตอตามภารกิจของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 การกำหนดกลุมตัวอยางขั้นต่ำ 
จำนวนรอยละ 10 ของจำนวนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก แตจะตองมีจำนวนไมนอยกวา 30 ตัวอยาง กรณี
หนวยงานมีผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกจำนวนมาก (มากกวา 1,000 คน) ใหเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกจำนวนไมนอยกวา 100 ตัวอยาง 
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2.3 แบบตรวจการ เป  ด เ ผยข  อม ู ล ส าธ า รณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 

มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน เพ่ือใหประชาชน สามารถ
เขาถึงได ประกอบดวยตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต 
 

 

3. รายงานผลการวิเคราะหประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ 2564 

 ผลการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  นำไปสูการกำหนดมาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของ ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โดยกำหนดใหผูรับผิดชอบจะตองรายงานผลความกาวหนา ปญหาอุปสรรค (ถามี) และเสนอตอผูบริหารป
ละ 2 ครั้งชวงท่ี 1 เดือน เมษายน และชวงท่ี 2 เดือน ตุลาคม ในสวนของผลการประเมิน ITA ประจำป พ.ศ. 
2564  ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม พบวา มีระดับผลคะแนน 97.71 คะแนน ระดับ AA และได
ลำดับท่ี 20 จาก 127 หนวยงานของจังหวัดลพบุรี รายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นท่ีตองแกไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) 

1. การปฏิบัติหนาท่ี                    99.12 คะแนน - ใหบุคลากรในหนวยงาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ
แก ผ ู  มาต ิดต อ ใ ห  เ ป  น ไ ป ต า ม ข ั ้ น ต อ น แ ล ะ
ระยะเวลาท่ีกำหนด 
- บุคลากรตองใหความสำคัญกับภารกิจงานมากกวา
ภาระสวนตัว 
- ให เจาหนาที่ที ่ เกี ่ ยวของการแผนการใชจ าย 
งบประมาณประจำป ไมวาจะเปนเรื่องขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจาย แผนการใชจายเงิน และสรุป 
รายรับ - รายจายเงินประจ าป ประชาสัมพันธให 
พน ักงานทราบ โดยให ระบ ุในวาระการประชุม
พนักงานประจำเดือน พรอมแจงประชาสัมพันธเรื่อง
ดังกลาวไวในสื่อประชาสัมพันธใดบาง 
- จัดใหเรื ่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน เขาในวาระการ 
ประชุมพนักงาน เนื ่องจากจะไดเกิดความโปรงใส 
และ เปนธรรมแกพนกังานทุกทาน 
- ใหเจาพนักงานธุรการประชาสัมพันธหนังสือที ่มี 
หนวยงานตาง ๆ เชิญเขารวมอบรม ผานทางกลุม
ไลนพนักงาน อบต.หนองแขม 
- หากมีหนวยงานเอกชน หรือบุคลากรในองคกร 
ตองการใชทรัพยสินของอบต. หนองแขม ใหเจา 
พนักงานพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบฯ เรื่องการยืม 
ทรัพยสินของทางราชการใหถูกตอง และหามใหมีการ
นำทรัพยสินของทางราชการไปใชประโยชนสวนตัว 
ตามนโยบายท่ีแจงใหทราบ 
-  ใหพนักงานในอบต.หนองแขม ประชาสัมพันธ
ชองทางการรองเรียนการทุจริต ผานสื่อออนไลน 

2. การใชงบประมาณ                  97.23 คะแนน 
3. การใชอำนาจ                        87.89 คะแนน 
4. การใชทรัพยสินราชการ            98.57 คะแนน 
5. การแกไขปญหาการทุจริต         98.57คะแนน 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการดำเนินงาน            94.89 คะแนน   เปนการประเมินการรับรู ของผู ร ับบริการที ่มีตอ

ค ุณภาพและมาตรฐานการให บร ิการอย างมี  
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ จึงควร 
ดำเนินการดังนี ้
 
- ให เจ าหนาท ี ่  อบต.หนองแขม ให บร ิการแก
ประชาชนเปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาในการ 

7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร          95.46 คะแนน 
8. การปรับปรุงการทำงาน           91.84 คะแนน 
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ปฏิบัติงาน 
- การให ข อม ูลแก ประชาชนผ ู มาร ับบร ิการต อง
ใหบริการอยางเต็มใจ ยิ้มแยม แจมใส เปนมิตร 

1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ 
ระบบและขั้นตอนการใหบริการงานดานตาง ๆ  อยาง 
ทั่วถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพิ ่มพูน 
ทักษะและความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยาง 
ส ม ำ่ เสมอ 

2) ประส ิทธ ิภาพในการส ื ่อสาร การจ ัดทำการ
ประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของ
หนวยงานให งายตอการเขาถึงขอมูล และมีการ
ปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจน
และตอเนื่อง 

3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สรางกระบวนการ 
ปรึกษาหารือระหวางผู บร ิหารและบุคลากรเพ่ือ
รวมกัน ประชาชนทั่วไปทบทวนปญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานอยางเปน ระบบ และสงเสริมให
ผูรับบริการและ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
หรือใหคำแนะนำ ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการ ใหบริการไดโดยสะดวก ที่สำคัญ 
ตองมีการพัฒนา ทักษะ ความรูความสามารถของ
บุคลากรผูดูแล เว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุง
ระบบใหทันสมัย และมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซต
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ. 

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปดเผยขอมูล                100 คะแนน ผลคะแนนในการวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

ประกอบไปดวย 2 ตัวชี้วัด คือตัวท่ีชี้วัดท่ี 9 การ
เปดเผยขอมูล และตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 
ท้ัง 2 ตัวชี้วัดผลการประเมินไดเต็มท้ัง 2 ดาน 
ชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีการเปดเผยขอมูลครบทุกๆดาน 
ดังนั้นหนวยงานตองรักษาระดับผลการดำเนินงานและ
ตองระมัดระวังในหัวขอท่ี 10 เพราะเปนเรื่องการ
ปองกันทุจริตและเปนตัวชี้วัดท่ีมีคาน้ำหนักของ
คะแนนท่ีสูงในปถัดไป ตองทำความเขาใจศึกษา 
Guidelines ใหดีเพ่ือปองกันความผิดพลาด 

10. การปองกันการทุจริต          100 คะแนน 

 

 



 
7 

 
4.การสรุปผลการวิเคราะหและการกำหนดมาตรการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

จากการประชุมเพื่อยกระดับการทำงาน ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 

2565 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ผูบริหาร เจาหนาที่ สมาชิกสภาองคการ บริหารสวน

ตำบลหนองแขม ไดรวมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ขององคการ

บริหารสวนตำบลหนองแขม  จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ ดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำป 2564” ท่ีกำหนดใหหนวยงานที่เขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผล

คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ภายในป 2565  

พบวา ผลคะแนนการประเมินหนวยงานจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

(IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และ แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนข้ึนไป) คือ แบบวัด IIT OIT ซ่ึง

สะทอน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชนสวนรวม

เปนหลักอยางชัดเจน สวนแบบวัดที ่มีคะแนนต่ำกวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ 85) คือ แบบวัด EIT จึงมี

ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงานใหมีผลการประเมินท่ีดียิ่งข้ึนในปถัดไป ดังตอไปนี้ 

 

แบบวัด EIT เปนการประเมินการรับรู ของผู ร ับบริการที ่มีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ อยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1. ใหพัฒนาคุณภาพการ 
ดำเนินงาน 

ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบ

และข้ันตอนการ ใหบริการ

งานดานตาง ๆ อยางท่ัวถึง 

และสงเสริมให มี การ 

ฝกอบรมพัฒนา เพ่ิมพูน

ทักษะและความรู เก่ียวกับ

การปฏิบัติงานอยาง

สม่ำเสมอ 

 

สำนักปลัด ปงบประมาณ 
2565 

1. รายงานผลการ 
ดำเนินการในการ 
ประชุมพนักงานใน 
เดือนมีนาคม 2565 
2. รายงานผลปละ 2 
ครั้ง รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือนภายใน
ปงบประมาณ 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการ 
สื่อสาร 

- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ 
และเปดเผยขอมูลบน 
เว ็บ ไ ซ ต ห ล ัก ข อ ง ห น ว ย ง า น  
ใหงายตอการเขาถึงขอมูล 
และมีการปฏิสัมพันธ 
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
กันอยางชัดเจนและ 
ตอเนื่อง 
- ใหอัปเดตขอมูลทุก 
กระบวนงานผานเว็บไซต 
หลักใหเปนปจจุบันทุก 
กระบวนงาน 

สำนักปลัด ปงบประมาณ 
2565 

1. รายงานผลการ 
ดำเนินการในการ 
ประชุมพนักงานใน 
เดือนมีนาคม 2565 
2. รายงานผลปละ 2 
ครั้ง รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือนภายใน
ปงบประมาณ 
 

3. การปรับปรุงระบบการ 
ทำงาน 

สงเสริมใหผูรับบริการและ 
ประชาชนท่ัวไปมีสวนรวม 
ในการแสดงความคิดเห็น 
หรือใหคำแนะนำในการ 
พัฒนาและปรับปรุง 
คุณภาพและมาตรฐานการ 
ใหบริการไดโดยสะดวก 
- โดยจัดทำกลองรับฟง 
ความคิดเห็นบริเวณ 
ดานหนา อบต. 
- ใหพนักงานทุกคนยิ้ม 
แยมแจมใส และบริการ 
ประชาชนดุจญาติมิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปงบประมาณ 
2565 

1. รายงานผลการ 
ดำเนินการในการ 
ประชุมพนักงานใน 
เดือนมีนาคม 2565 
2. รายงานผลปละ 2 
ครั้ง รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือนภายใน
ปงบประมาณ 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

4. ตองมีการพัฒนาทักษะ 
ความรูความสามารถของ 
บุคลากรผูดูแลเว็บไซตของ 
หนวยงานในการปรับปรุง 
ระบบใหทันสมัยและมีการ 
ติดตอสื่อสารผานเว็บไซต 
ไดอยางรวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ 

- ใหกำหนดผูรับผิดชอบ 
ดูแลเว็บไซตอยางนอย 3 
คน 
- จัดใหมีการบริการ 
E-service ในเว็บไซต อยาง
นอย 1 กระบวนงาน 

ส ำ น ั ก ง า น ป ลั ด 

กองคลัง กองชาง 

ก อ ง ส ว ั ส ด ิ ก า ร

สังคม 

 

ปงบประมาณ 
2565 

1. รายงานผลการ 
ดำเนินการในการ 
ประชุมพนักงานใน 
เดือนมีนาคม 2565 
2. รายงานผลปละ 2 
ครั้ง รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือนภายใน
ปงบประมาณ 
 

 

5. ข้ันตอนการรายงานผล 

กำหนดใหรายงานผลการดดำเนินงานดังกลาวในการประชุมพนักงาน ในเดือนมีนาคม  2565 และให

รายงานผลปละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ภายในปงบประมาณ 2565 แจงเวียนใหพนักงาน องคการ

บริหารสวนตำบลหนองแขมทราบ 

 

6. ขอเสนอแนะ 

กำชับใหพนักงานสวนตำบล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางเหมาบริการ ใหนำผลการวิเคราะหมา

ปฏิบัติโดยเครงครัด เพื่อนำมาพัฒนากระบวนงานตามภารกิจหลักและภารกิจรองไดอยาง เปนธรรม โปรงใส และ

ตรวจสอบได 

 

 

 

(นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร) 

นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

10  มกราคม  2565 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

คะแนนภาพรวมหนวยงานองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม : 97.71 คะแนน
 

ระดับผลการประเมิน : AA

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน

1 การเปดเผยขอมูล 100.00

2 การปองกันการทุจริต 100.00

3 การปฏิบัติหนาที่ 99.12

4 การใชทรัพยสินของราชการ 98.57

5 การแกไขปญหาการทุจริต 98.57

6 การใชอำนาจ 97.89

7 การใชงบประมาณ 97.23

8 คุณภาพการดำเนินงาน 94.57

9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 94.49

10 การปรับปรุงการทำงาน 93.25

0

50

การปฏบิตัหินา้ที�
99.12 การใชง้บประมาณ

97.23

การใชอํ้านาจ
97.89

การใชท้รัพยส์นิของราชก
98.57

การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ
98.57คณุภาพการดําเนนิงาน

94.57

ประสทิธภิาพการสื�อสาร
94.49

การปรับปรงุการทํางาน
93.25

การเปิดเผยขอ้มลู
100.00

การป้องกนัการทจุรติ
100.00



กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

     แบบวัดความรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ขอมูลรายชื่อมีความเปนตัวแทนที่ดี และมีรายชื่อเพียงพอตอการเก็บขอมูล OIT : – หนวยงานมีการดำเนิน

การเตรียมขอมูล และองคประกอบดานขอมูลที่สอดคลองกับตัวช้ีวัดดีอยูแลว อาจทำเพิ่มบทบาทหนาที่ในการเปนพี่เลี้ยงหรือใหคำปรึกษา กับหนวยงานงานอื่น ๆ

ท่ียังคงไมเขาใจรายละเอียดของแตละตัวช้ีวัด

แนวโนม้

0
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รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 97.56

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 7.41% 92.59% 97.56

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 7.41% 92.59% 97.56

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอย

เพียงใด

98.78

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป

กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 3.70% 96.30% 98.78

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 98.37

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

มุงผลสำเร็จของงาน 0.00% 0.00% 3.70% 96.30% 98.78

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 0.00% 0.00% 3.70% 96.30% 98.78

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 0.00% 7.41% 92.59% 97.56

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 90.19

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มาก

นอยเพียงใด

0.00% 3.70% 22.22% 74.07% 90.19

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 98.78

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

คุมคา 0.00% 0.00% 3.70% 96.30% 98.78

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 0.00% 0.00% 3.70% 96.30% 98.78

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00



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 98.15

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 96.30% 0.00% 0.00% 3.70% 96.30

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 96.30

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สอบถาม 0.00% 3.70% 3.70% 92.59% 96.30

ทักทวง 0.00% 3.70% 3.70% 92.59% 96.30

รองเรียน 0.00% 3.70% 3.70% 92.59% 96.30

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 97.56

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 0.00% 0.00% 7.41% 92.59% 97.56

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 97.56

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 7.41% 92.59% 97.56

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 98.78



หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 98.78

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ

การใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 3.70% 96.30% 98.78

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 93.85

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอย

เพียงใด

88.89% 7.41% 0.00% 3.70% 93.85

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 99.59

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 96.30% 3.70% 0.00% 0.00% 98.78

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว

หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00



I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 96.33

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 96.33

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 11.11% 88.89% 96.33

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 98.78

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน

ของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 3.70% 96.30% 98.78

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 96.30

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 3.70% 3.70% 92.59% 96.30

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด

100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 100.00



หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต

มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

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 97.56

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 0.00% 0.00% 7.41% 92.59% 97.56

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปน้ี ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 98.78

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เผาระวังการทุจริต 0.00% 0.00% 3.70% 96.30% 98.78

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 0.00% 3.70% 96.30% 98.78

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 0.00% 0.00% 3.70% 96.30% 98.78

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริต

ในหนวยงาน มากนอยเพียงใด

97.56

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 7.41% 92.59% 97.56



I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 97.56

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 97.56

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 0.00% 0.00% 7.41% 92.59% 97.56

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 0.00% 0.00% 7.41% 92.59% 97.56

ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 0.00% 0.00% 7.41% 92.59% 97.56

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 0.00% 0.00% 7.41% 92.59% 97.56

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 93.16

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.32% 18.12% 81.55% 93.80

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.32% 22.01% 77.67% 92.52

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 96.69

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ

อ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 10.03% 89.97% 96.69

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย

เพียงใด

86.97

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการ

แกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 39.48% 60.52% 86.97

E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

99.68

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.32% 99.68% 99.68



E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

99.68

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทรัพยสิน 0.32% 99.68% 99.68

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน 0.32% 99.68% 99.68

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 96.37

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 11.00% 89.00% 96.37

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 93.74

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.32% 0.97% 11.00% 87.70% 95.39

มีชองทางหลากหลาย 0.32% 0.65% 21.68% 77.35% 92.09

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 95.83

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 12.62% 87.38% 95.83

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 98.38

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ

หรือไม

98.38% 1.62% 98.38

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 86.44

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 86.44

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับ

การดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 41.10% 58.90% 86.44

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 98.06

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 98.06% 1.94% 98.06

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 94.02

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 18.12% 81.88% 94.02

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 95.94

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 12.30% 87.70% 95.94

E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 99.68

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวก

รวดเร็วมากข้ึน หรือไม

99.68% 0.32% 99.68

E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

82.70

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

82.70

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.32% 51.78% 47.90% 82.70

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 93.91

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.65% 17.15% 82.20% 93.91

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสราง 100.00

O2 ขอมูลผูบริหาร 100.00

O3 อำนาจหนาที่ 100.00

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 100.00

O5 ขอมูลการติดตอ 100.00

O6 กฎหมายที่เกี่ยวของ 100.00

ขาวประชาสัมพันธ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O7 ขาวประชาสัมพันธ 100.00

การปฏิสัมพันธขอมูล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O8 Q&A 100.00

O9 Social Network 100.00



ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดำเนินงานประจำป 100.00

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 เดือน 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



ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 100.00

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 100.00

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป 100.00

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนนขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 100.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 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



ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 – 30 ป 1 4 0

31 – 40 ป 2 10 0

41 – 50 ป 14 136 0

51 – 60 ป 25 48 0

มากกวา 60 ป 44 25 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 56 154 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 23 60 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 5 8 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 2 0 0

สูงกวาปริญญาตรี 0 1 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลท่ัวไป 75 207 0

หนวยงานของรัฐ 9 10 0

องคกรธุรกิจ 2 6 0

อ่ืน ๆ 0 0 0



ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 - 30 ป 2 8 0

31 - 40 ป 1 3 0

41 - 50 ป 3 6 0

51 - 60 ป 1 3 0

มากกวา 60 ป 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 0 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 2 2 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 1 6 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 4 10 0

สูงกวาปริญญาตรี 0 2 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน

 81.48%  18.52%  0.00%  0.00%

ระยะเวลาการปฏบิตังิาน(ปี)

จํา
นว
น(
คน

)

เพศชาย
เพศหญงิ
เพศอื�นๆ

1 - 5 ปี ุ6 - 10 ปี 11 - 20 ปี
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