
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรม และความโปรงใส 
ในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ของ 

 
 เทศบาลตําบลหนองควาย 

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรม และความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

หลักการและเหตุผล 

  ตามที ่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปรามปราบการทุจรติแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 
ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความ
ตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA )”  
และไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ซึ่งสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งกําหนดตัวชี้วัด คือ รอยละของหนวยงานที่ผานเกณฑการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป) และในป พ.ศ. 
2561 – 2565 ไดกําหนดคาเปาหมายไวท่ีรอยละ 80 นั้น 

 

ผลการประเมิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งเทศบาลตําบลหนองควาย ไดคะแนนรวม 
94.68 คะแนน ระดับผลการประเมิน A  จําแนกคะแนนตามตัวชี้วัด ดังนี ้
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  จําแนกคะแนนตามตัวชี้วัด ดังนี ้
   ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่   คะแนน    99.83 
   ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ  คะแนน    98.63 
   ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ   คะแนน  100.00 
   ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ คะแนน  100.00 
   ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต  คะแนน  100.00 
   ตัวชี้วัดที่ 6 คณุภาพการดําเนินงาน  คะแนน    96.41 
   ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  คะแนน    97.43 
   ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน  คะแนน    96.33 
   ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล  คะแนน    91.28 
   ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต  คะแนน    87.50 
 
  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนสูงสุดคือ การใชอํานาจ , การใชทรัพยสิน
ของราชการและการแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนสูงสุด 100.00 และตัวชี้วัดท่ีจะตองพัฒนา เนื่องจากได
คะแนนต่ําสุดคือ การปองกันการทุจริต ไดคะแนน 87.50 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินสามปยอนหลัง 
ป 2564  มีผลคะแนนเพ่ิมขึ้นสูงกวาปที่ผานมา 
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การวิเคราะหผลการประเมิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  จากผลการประเมินคุณธรรม และความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีดังนี้ 

1. จุดแข็ง ไดแกตัวชี้วัดที่ไดคะแนนมากกวารอยละ 95  มีจํานวน 8  ตัวชี้วดั 
1.1 ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ  คะแนน 100.00 เปนคะแนนจากการประเมินการ 

รับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวของกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชนตางๆ ซึ่งจะตอง
เปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ เห็นไดวา บุคลากรภายในหนวยงานมีความเชื่อมั่นตอการใชอํานาจ
ของผูบังคบับัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน 

1.2 ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ  คะแนน  100.00  เปนคะแนนจาก 
การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ ในประเด็นที่เก่ียวของ
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเอง หรือนําไปให
ผูอื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืม
โดยบุคคลภายนอกหนวยงาน  ซึ่งหนวยงานมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก จะเห็นวา 
หนวยงานมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากร
ภายในไดรับทรายและนําไปปฏิบัติ รวมท้ังจะตองมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ
ของหนวยงานดวย 
   1.3 ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต  คะแนน 100.00  เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงานในประเด็นที่
เก่ียวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงานมีการ
จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตอยางเปน
รูปธรรม  

1.4  ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหนาที ่ไดคะแนน 99.83 เปนคะแนนจากการประเมิน
การรับรูของบุคลการภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเองในประเด็นท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กําหนดไว สะทอนใหเห็นวา หนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานที่เปนไปตามหลักการความ
โปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

   1.5 ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ คะแนน 98.63 เปนคะแนนจากการประเมิน
การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตางๆ ของหนวยงาน ในประเด็นที่เก่ียวของกับการใช
จายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใสไปจนถึง
ลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและไมเอ้ือประโยชนแก
ตนเองหรือพวกพอง จะเห็นไดวา หนวยงานใหความสําคัญ กับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมใน
การตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 
   1.6 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนน 97.43 เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสารที่
เก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน จะเห็นไดวาหนวยงานให
ความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหนวยงานรวมทั้งจัดชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ 
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน การใชบริการ  
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1.7 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน คะแนน 96.41 เปนคะแนนจากการประเมิน 

การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพการดําเนินงาน ในประเด็น
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว
อยางเครงครัด จะเห็นไดวา ประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อมัน่ในคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานวา
ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว มีการใหขอมูลที่ชัดเจนแกผูรับบริการ ไมนํา
ผลประโยชนพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ  
   1.8 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน คะแนน 96.33 เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการ
ทํางาน ในประเด็นที่ เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานชองเจาหนาที่และ
กระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
   

2. จุดที่ตองพัฒนา ไดแกตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 95  มีจํานวน 2 ตัวชีว้ัด 
2.1 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล ไดคะแนน 91.28 เปนคะแนนเปนการเผยแพร 

ขอมูลที่เปนปจจุบันบนเวปไซคของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชน
ไดรับทราบใน 5 ประเด็น คือ ขอมูลพ้ืนฐาน  , การบริหารงาน , การบริหารเงินงบประมาณ , การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน 
   2.2 ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ไดคะแนน  87.50 เปนคะแนนจากการ
เผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเวปไซคของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตางๆ ของหนวยงานให
สาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1 )การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริตของ
ผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใส 
และปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่จะปองกัน
การทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได 
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ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)  

  ไดคะแนนเทากับรอยละ 99.69 แสดงใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานที่เปนไป
ตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวนใหญมีความเชื่อมั่นและแสดง
ความไววางใจตอการบริหารงานของผูบริการที่มุงสูการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผล 
รายละเอียดดังนี ้
 

ตัวชี้วัด ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง 
1. การปฏิบัติหนาที่                 99.83  คะแนน 
2. การใชงบประมาณ               98.63  คะแนน 
3. การใชอํานาจ                   100.00  คะแนน 
4. การใชทรัพยสินของราชการ  100.00  คะแนน 
5. การแกไขปญหาการทุจริต    100.00  คะแนน 

จากผลคะแนน IIT พบวามีคะแนนเฉลี่ย รอยละ 99.69
ผลการประเมินอยูในระดับ AA  ซึ่งผลคะแนนอยูในระดับ
ที่ผานเกณฑทุกตัวชี้วัด เพ่ือรักษาระดับคะแนนใหอยูใน
ระดับ AA จึงควรมีประเด็นที่ตองเฝาระวังในเรื่อง 
1. การใชงบประมาณ   
  ประเด็นการประเมิน เปนการประเมินการใชจายเงิน
งบประมาณ นับตั้ ง แต การจั ด ทําแผนการ ใช จ า ย
งบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใสไปจนถึง
ลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา 
เปนไปตามวัตถุประสงคและไมเอ้ือประโยชนแกตนเอง
หรือพวกพอง  
  ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง  
- การเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 
โดยเผยแพรขอมูลใหหลากหลายชองทางยิ่งข้ึน  
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ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)  

  ไดคะแนนเทากับรอยละ 96.73 อยูในระดับ AA แสดงใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด
ไว โดยมีการใหขอมูลที่ชัดเจนแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือ
ผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับสินบนทั้งท่ีเปนเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่คาด
คํานวณเปนเงินได อยางไรก็ดีสิ่งที่ควรเปนประเด็นในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี้  
 

ตัวชี้วัด ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง 
6. คุณภาพการดําเนินงาน          96.41  คะแนน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร        97.43  คะแนน 
8. การปรบัปรุงการทํางาน         96.33  คะแนน 

จากผลคะแนน EIT พบวามีคะแนนเฉลี่ย รอยละ 96.75
ผลการประเมินอยูในระดับ AA  ซึ่งผลคะแนนอยูในระดับ
ที่ผานเกณฑทุกตัวชี้วัด เพ่ือรักษาระดับคะแนนใหอยูใน
ระดับ AA จึงควรมีประเด็นที่ตองเฝาระวังในเรื่อง 
1. การปรับปรุงการทํางาน   
  ประเด็นการประเมิน เปนการประเมินการรับรูของ
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทํางาน ที่เก่ียวของกับ
การปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานชอง
เจาหนาที่และกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน 
รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน เพ่ือให
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง  
- ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน การ
ใหบริการแกผูมาติดตอใหดียิ่งขึ้น 
- เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน
เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
การใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน เนนใหมีชองทาง
ออนไลนที่สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงจากเวปไซค
เทศบาลได 
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ผลการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  

  ไดคะแนนเทากับรอยละ 89.39 อยูในระดับ A บงชี้ใหเห็นวาการเปดเผยขอมูลพ้ืนฐานตางๆ 
ที่เปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะบนเวปไซคของหนวยงานยังไมครบถวน สมบูรณและยากตอการเขาถึง 
ประเด็นในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี้  

ตัวชี้วัด ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง 
9. การเปดเผยขอมูล        91.28  คะแนน 
10. การปองกันการทุจริต   87.50  คะแนน 
 

จากผลคะแนน OIT พบวามีคะแนนเฉลี่ย รอย89.39 
ผลการประเมินอยูในระดับ A  มีประเด็นที่ตองปรับปรุง 1. การ
เปดเผยขอมูล   
    ประเด็นการประเมิน เปนการประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปน
ปจจุบันบนเวปไซคของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆ ของ
หนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบใน 5 ประเด็น คือ ขอมูล
พ้ืนฐาน , การบริหารงาน , การบริหารเงินงบประมาณ , การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล , การสงเสริมความโปรงใสใน
หนวยงาน 
    ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง  
- เนนเผยแพรขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวย

ขอมูลดานการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง

หรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งขาว

ประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและ

ประชาชนทั่วไป และการใหบริการผานระบบ e-service โดยตอง

เผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงที่สามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลได

โดยงาย ทุกชวงเวลา  

-  ใหมีบุคลากรดูแลเวบไซคของหนวยงานและมีการปรับปรุง

ระบบใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา 

-  มีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

-  มีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแล

เว็บไซตของหนวยงาน 

2. การปองกันการทุจริต  

   ประเด็นการประเมิน  
- การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 
  เปนการประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริตและการ
ดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
- มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 
  เปนการจัดทํามาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการ
ทุจริตภายในหนวยงาน 
   ประเด็นที่ตองแกไข/ปรับปรุง  
- จัดทํามาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริตและใหมีการกํากับ

ติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
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ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขบัเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน  

มาตรการ/แนวทาง ข้ันตอน/วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

1. การเปดเผยขอมูล   1. แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานขอมูล
สารสนเทศ 
2. เนนเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูลดานการ
บริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ า งห รื อ จั ด ห า พั ส ดุ แ ล ะก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งขาวประชาสัมพันธ 
และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป  
3. ใหบริการผานระบบe-service โดยให
เขาถึงขอมูลและสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุก
ชวงเวลา  
4 .  จั ดทํ ามาตรการ เผยแพร ข อ มูลต อ
สาธารณะ 

ทุกสํานัก/กอง 

งาน
ประชาสัมพันธ 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํ า เนินงาน ณ สิ้น
ปงบประมาณ 

2. การปองกันการทุจริต 1. จัดทํามาตรการภายในเพ่ือปองกันการ

ทุจริตและมีระบบการติดตามตรวจสอบ

พฤติกรรมการทุจริตอยา งชัด เจนและ
เปดเผย  
- มาตรการใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน 
- มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการ
จัดซื้อจัดจาง 
- มาตรการปอง กันการ ขัด กันระหว าง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวน
รวม 
- มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 
- มาตรการปองกันการรับสินบน 
- หลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน 
2 .  มี แ ผ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ 2565 เพ่ือตรวจสอบดาน
การเงิน การปฏิบัติตามขอกําหนด การ
บริหารและการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 
 
 

- กองคลัง 

- สํานักปลัด 

- หนวยตรวจสอบ   

  ภายใน 

รายงานผลการ
ดําเนินงานรอบ 

12 เดือน 



 
3. เปดใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดง
ความ คดิเห็นและการติดตามตรวจสอบการ
ทํางานของหนวยงานไดโดยงายและสะดวก  
4. มีการพัฒนาทักษะความรู ความสามารถ
ของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานใน
การปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการ
ติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

คะแนนภาพรวมหนวยงานเทศบาลตำบลหนองควาย : 94.68 คะแนน
 

ระดับผลการประเมิน : A

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน

1 การใชอำนาจ 100.00

2 การใชทรัพยสินของราชการ 100.00

3 การแกไขปญหาการทุจริต 100.00

4 การปฏิบัติหนาที่ 99.83

5 การใชงบประมาณ 98.63

6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.43

7 คุณภาพการดำเนินงาน 96.41

8 การปรับปรุงการทำงาน 96.33

9 การเปดเผยขอมูล 91.28

10 การปองกันการทุจริต 87.50

0

50

การปฏบิตัหินา้ที�
99.83 การใชง้บประมาณ

98.63

การใชอํ้านาจ
100.00

การใชท้รัพยส์นิของราชกา
100.00

การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ
100.00คณุภาพการดําเนนิงาน

96.41

ประสทิธภิาพการสื�อสาร
97.43

การปรับปรงุการทํางาน
96.33

การเปิดเผยขอ้มลู
91.28

การป้องกนัการทจุรติ
87.50



กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

     หนวยงานของทานไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564 จำนวน 94.68 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หนวยงานสามารถดำเนินการไดคอนขางครบถวน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลัก

เกณฑการประเมิน ITA โดยมีบางสวนที่ตองปรับปรุงหรือเปดเผยขอมูลราวรอยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือขอคำถามทั้งหมด ดังนั้น หนวยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อ

นำไปสูการพัฒนาในจุดที่ยังคงเปนปญหา โดยหากมีการวางแผนแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง คาดหมายไดวาหนวยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลัก

คุณธรรมและความโปรงใสไดอยางมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสรางความเชื่อม่ันศรัทธา สรางความไววางใจแกสาธารณชนไดมากยิ่งขึ้นในปตอๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควร

มีการเปดเผย หรือบริหารจัดการใหดียิ่งขึ้น ไดแก - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหนวยงานที่แสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ของหนวย

งานมีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริตอยางชัดเจน / เปนการดำเนินการในปที่รับการประเมิน - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมี

สวนรวมของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน โดยเปนการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการใหความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมหนวยงานดาน

คุณธรรมและ โปรงใส และตองเปนการดำเนินการในปที่รับการประเมิน - แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางทั่วไป เพื่อเปนการคุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแสและเพื่อใหสอดคลองกับ

แนวปฏิบัติตามขอ O29 ท้ังนี้ สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน - แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ

กับหนวยงานผานชองทางออนไลน เพื่อชวยอำนวยความสะดวกแกผูขอรับบริการ โดยตองสามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของ

หนวยงาน - แสดงตำแหนงบนเว็บไซตของหนวยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอมูลตาง ๆ ไดผานทางหนาเว็บไซต และหนวยงานสามารถสื่อสารใหคำตอบกับ

ผูสอบถามได โดยมีลักษณะเปน "การสื่อสารไดสองทาง" ยกตัวอยางเชน Web board, กลองขอความถาม-ตอบ เปนตน - สงเสริมการประชาสัมพันธและใหขอมูลเกี่ยว

กับแผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงานของทานมากขึ้น - สงเสริมการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจนมากขึ้น - สงเสริม

การทำงานท่ีคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก - เพิ่มมาตรการกำกับใหเจาหนาที่ของหนวยงานใหบริการประชาชนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือก
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รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 98.97

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผู

มาติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

มุงผลสำเร็จของงาน 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

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 หรือใหกันตามมารยาทที่

ปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปน้ี หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน



I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่

ปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปน้ี หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

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

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปน้ี แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนใน

อนาคต 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 ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 91.75

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอย

เพียงใด

0.00% 0.00% 25.00% 75.00% 91.75

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

คุมคา 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มาก

นอยเพียงใด

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

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา

คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สอบถาม 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

ทักทวง 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

รองเรียน 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00



I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง

มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการ

ใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

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

เอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00



I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

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 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของ

ทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

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 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00



I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อ

ปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มาก

นอยเพียงใด

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 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปน้ี ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เผาระวังการทุจริต 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00



I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตใน

หนวยงาน มากนอยเพียงใด

100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน มาก

นอยเพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

E1 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 97.96

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 9.88% 90.12% 96.74

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 2.47% 97.53% 99.19

E2 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 93.48

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น

ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 19.75% 80.25% 93.48

E3 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียง

ใด

97.56



หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนE3 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียง

ใด

97.56

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแก

ทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 7.41% 92.59% 97.56

E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ 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 การใหความบันเทิง เปนตน 0.00% 100.00% 100.00

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 93.07

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 20.99% 79.01% 93.07

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 96.54

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.00% 0.00% 14.81% 85.19% 95.11

มีชองทางหลากหลาย 0.00% 0.00% 6.17% 93.83% 97.96

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 92.67

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 92.67

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 22.22% 77.78% 92.67

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือ

ไม

100.00% 0.00% 100.00

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 97.96

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ

ดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 6.17% 93.83% 97.96

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 100.00% 0.00% 100.00

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 95.52

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให

บริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 13.58% 86.42% 95.52

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 95.93

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 95.93

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 12.35% 87.65% 95.93

E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 98.77

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว

มากข้ึน หรือไม

98.77% 1.23% 98.77

E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให

บริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

95.93

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย

เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานได

ดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 12.35% 87.65% 95.93

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 95.51

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด

1.23% 0.00% 9.88% 88.89% 95.51

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสราง ตองมีแผนผังโครงสรางฝายบริหารดวย (พิจารณาผลคะแนนใหม) 100.00

O2 ขอมูลผูบริหาร 100.00

O3 อำนาจหนาที่ 100.00



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 100.00

O5 ขอมูลการติดตอ 100.00

O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 100.00

ขาวประชาสัมพันธ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O7 ขาวประชาสัมพันธ 100.00

การปฏิสัมพันธขอมูล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O8 Q&A -ชองทางที่แนบไมเขาองคประกอบ Q&A -เปนชองทางการสื่อสาร

ทางเดียว

0.00

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



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ 100.00

O17 E-Service -ไมปรากฎชองทาง E-Service -เปนการดาวนโหลดเอกสาร 0.00

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 ไมปรากฎการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลใน

6 เดือนแรกของป 2564 (พิจารณาใหม)

100.00

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนนขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตองแยกกับ

ชองทางรับเรื่องรองเรียน-รองทุกขทั่วไป

0.00

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 ในรายละเอียดไมปรากฎ ชื่อของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน (ยืนยัน

เหตุผล/ผลคะแนนเดิม)

0.00

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป 100.00

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ไมเขาขายกิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร (ยืนยันเหตุผล/ผล

คะแนนเดิม)

0.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 100.00

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป

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 2 0

31 – 40 ป 2 4 0

41 – 50 ป 9 0 0

51 – 60 ป 31 10 0

มากกวา 60 ป 13 9 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 12 8 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 28 7 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 11 2 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 5 8 0

สูงกวาปริญญาตรี 0 0 0

อ่ืน ๆ 0 0 0



อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลท่ัวไป 56 25 0

หนวยงานของรัฐ 0 0 0

องคกรธุรกิจ 0 0 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 - 30 ป 1 2 0

31 - 40 ป 1 10 0

41 - 50 ป 2 9 0

51 - 60 ป 2 5 0

มากกวา 60 ป 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 0 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 3 0 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 0 2 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 3 14 0

สูงกวาปริญญาตรี 0 10 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน

 59.38%  40.63%  0.00%  0.00%
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