
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลต าบลบุสูง  อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลต าบลบุสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประเมิน พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลบุสูง พบว่า คะแนนภาพรวม     
หนวยงานเทศบาลต าบลบุสูง : 51.77 คะแนน ระดับผลการประเมิน : E  ดังนี้  
 

                        

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

 



ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ  
 จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)   
ประจ าป 2563” ที่ก าหนดใหหนวยงานที่เขารับการ ประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
ภายในป 2565 พบวา ผลคะแนนการประเมินหนวยงานของทานจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู            
ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการ      
เปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนน
ขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT ซึ่งสะทอน คุณภาพการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล สวน
แบบวัดที่มีคะแนนต่ ากวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ 85) คือ แบบวัด IIT OIT จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
การด าเนินงานใหมีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นใน ปถัดไป ดังตอไปนี้ แบบวัด IIT เปนการประเมินการรับรูของ
บุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ การใชจายงบประมาณและทรัพยสินของราชการ โดยยึด ระเบียบปฏิบัติ
และกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งหลักการมีสวนรวมของประชาชน จึงควรด าเนินการดังนี้   1) การปฏิบัติหนาที่ 
จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับขั้น ตอน ระยะเวลาและผูรับผิดชอบในการใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบการ
ประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ ณ จุดใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตาม
หลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณ ใหโทษ 
ตามหลักคุณธรรม และความสามารถ 2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจาย งบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรับการ
ตรวจสอบจากทุกภาคสวน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสม่ าเสมอ 3) การใชอ านาจ
ของผู บริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหนงงาน (job description) และเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวม ทั้งการเปดรับฟงความคิดเห็นของ ผูที่เกี่ยวของเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4) การใชทรัพยสินของราชการ จัดท าคูมือและระเบียบ การใชทรัพยสิน 
ของราชการ สรางระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษ  อยางเครงครัด 5) การ
แกไขปญหาการทุจริต มงุเสริมสรางวัฒนธรรมการ ท างานเพ่ือประโยชนสูงสุดของสวนรวม มีจิตสาธารณะและพร
อมใหบริการประชาชนอยางเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการปองกัน  และมีระบบการ ติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดใหประชาชน  มีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการ ท างานของหนวยงานไดโดยงายและสะดวก แบบวัด OIT เปนการเปดเผยข
อมูลพ้ืนฐานตาง ๆ ที่เปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะบนเว็บไซต  ของหนวยงาน อยางครบถวนสมบูรณ
และงายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการปองปรามการทุจริต  โดยมีมาตรการที่เปนรูปธรรม จึงควร
ด าเนินการดังนี้ 1) การเปดเผย ขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐาน  เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมู
ลดานการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการ บริหารทรัพยากรบุคคล รวม
ทั้งขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการ  และประชาชนทั่วไป และการใหบริการผาน
ระบบ e-service โดย ตองเผยแพรในหัวขอหรือต าแหนงที่สามารถ  เขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุกชวง
เวลา ทั้งนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงาน โดยตรง 2) การปองกันการทุจริต จัด
ประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษา   และวิเคราะหผลการประเมินของปที่ผานมาเพ่ือ
ก าหนด แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้น   จัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการ



ก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  ที่ส าคัญ ตองมี การพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของ
บุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซต ไดอย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

กราฟแนวโนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของเทศบาลต าบลบุสูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลบุสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ก าหนดมาตรมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของเทศบาลต าบลบุสูงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใสของเทศบาลต าบลบุสูง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

แนวทาง/มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้บริการ 

- ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

- มอบนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

- รายงานผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสให้ผู้บริหารท้องถิ่น
รับทราบ 

ส านักปลัด ตุลาคม 2563 ถึง 
เมษายน 2564 

จัดการประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2563 และการประชุม
พนักงานเทศบาลพนักงานงานจ้าง 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 

 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

เผยแพร่ประชุมจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์จัดท ามาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม 

ส านักปลัด ตุลาคม 2563 ถึง 
เมษายน 2564 

จัดประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนร่วม ประชุม
ประจ าเดือน ผู้บริหารและหัวหน้า
ส่วนราชการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2563 และการประชุมพนักงาน
เทศบาลพนักงานงานจ้าง เมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2563 

หากมีบุคลากรบรรจุ/
โอน/ย้าย เข้ามาใน
หน่วยงาน ควรให้
ส านักปลัดเทศบาล 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่างๆ
ดังกล่าว 

 

 



แนวทาง/มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

การมอบหมายงานการ
ปฏิบัติงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของงานโดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

จัดท ารายละเอียดต าแหน่งงานและ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนและเปิดเผย 

ส านักปลัด ตุลาคม 2563 ถึง 
เมษายน 2564 

1. จัดประชุมแจ้งการมอบหมายงาน 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยมี
บุคลากรเข้าร่วมการประชุมครบทุก
คน 

2. จัดประชุมคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
พนักงานจ้าง ลูกจ้างท่ัวไป เมื่อวันที่ 
8 มีนาคม 2564 

 

เสริมสร้างการรับรู้ให้กับ
บุคลากร 

เสริมสร้างการรับรู้ให้บุคลากรมีความ
สนใจในการการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท ารายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ตรวจรับพัสดุ 

กองคลัง ตุลาคม 2563 ถึง 
มีนาคม 2564 

จัดประชุมแจ้งผลการใช้จ่าย
งบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณฯ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 
2564 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการ
ประขุมครบทุกคน 

 

มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์ของราชการที่
ถูกต้อง 

จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติในการทรัพย์สิน
ของราชการสร้างระบบการตรวจ
ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการ
ยืม-คืน 

กองคลัง ตุลาคม 2563 ถึง 
มีนาคม 2564 

จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติใน
การยืมใช้ทรัพย์สินของเทศบาล เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2564 

หากมีบุคลากรบรรจุ/
โอน/ย้าย เข้ามาใน
หน่วยงาน ควรให้
ส านักปลัดเทศบาล 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่างๆ
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

 



 

แนวทาง/มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

การปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานการให้บริการผู้
มาติดต่อราชการที่เป็นไป
ตามข้ันตอนระยะเวลาที่
ก าหนด 

ทบทวนปรับปรุงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้เป็น
ปัจจุบัน 

ทุกส านัก/กอง ตุลาคม 2563  1. จัดประชุมคณะกรรมการท างาน
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา
ปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 
2563 

 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร 

- เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

-ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ทุกส านัก/ทุกกอง ตุลาคม 2563 ถึง 
มีนาคม 2564 

- ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ เทศบาล 
เปิดเผยข้อมูลใน 
www.busung.go.th 

- ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างทุกเดือน 

 

 

http://www.busung.go.th/


รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2563

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 69.56

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนที่กำหนด 0.00% 0.00% 91.38% 8.62% 69.84

เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 0.00% 0.00% 93.10% 6.90% 69.28

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอย

เพียงใด

70.41

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป

กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 89.66% 10.34% 70.41

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 69.45

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

มุงผลสำเร็จของงาน 0.00% 0.00% 91.38% 8.62% 69.84

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 0.00% 3.45% 87.93% 8.62% 68.67

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 0.00% 91.38% 8.62% 69.84

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ 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

มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00



I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม

มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแลว 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 มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการ

ตอบแทนในอนาคต 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 52.28

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มาก

นอยเพียงใด

11.67% 30.00% 48.33% 10.00% 52.28

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 68.12

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

คุมคา 0.00% 0.00% 96.67% 3.33% 68.10

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 0.00% 0.00% 96.55% 3.45% 68.14

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 96.61

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

94.92% 1.69% 1.69% 1.69% 96.61



I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 96.10

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 96.10

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวง

เวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด

93.33% 1.67% 5.00% 0.00% 96.10

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 83.77

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 0.00% 0.00% 95.00% 5.00% 68.65

เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 98.33% 0.00% 1.67% 0.00% 98.88

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 69.38

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

สอบถาม 0.00% 0.00% 90.00% 10.00% 70.30

ทักทวง 0.00% 1.67% 91.67% 6.67% 68.63

รองเรียน 0.00% 1.69% 89.83% 8.47% 69.22

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 62.61

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 0.00% 12.90% 87.10% 0.00% 62.61

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 61.44

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

1.64% 13.11% 85.25% 0.00% 61.44

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 43.03



หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนนI15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 43.03

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ

การใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

16.13% 38.71% 45.16% 0.00% 43.03

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 92.39

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอย

เพียงใด

80.33% 16.39% 3.28% 0.00% 92.39

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 97.32

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการ

ทุจริต มากนอยเพียงใด

93.55% 4.84% 1.61% 0.00% 97.32

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 99.29

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 96.77% 3.23% 0.00% 0.00% 98.94

มีการซ้ือขายตำแหนง 98.39% 1.61% 0.00% 0.00% 99.47

เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 98.39% 1.61% 0.00% 0.00% 99.47

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 82.67

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว

หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

49.18% 49.18% 1.64% 0.00% 82.67



I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 36.39

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 36.39

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

4.92% 80.33% 14.75% 0.00% 36.39

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 43.03

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน

ของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 70.49% 29.51% 0.00% 43.03

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 71.21

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

24.59% 63.93% 11.48% 0.00% 71.21

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 42.46

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 73.77% 24.59% 1.64% 42.46

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด

41.92

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด

0.00% 73.77% 26.23% 0.00% 41.92

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 64.75



หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนนI25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 64.75

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต

มากนอยเพียงใด

0.00% 8.20% 90.16% 1.64% 64.75

I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม 98.36

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 98.36% 1.64% 98.36

จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 98.36% 1.64% 98.36

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 66.44

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 0.00% 1.64% 98.36% 0.00% 66.44

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 67.36

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เผาระวังการทุจริต 0.00% 0.00% 98.36% 1.64% 67.54

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 0.00% 98.36% 1.64% 67.54

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 0.00% 1.67% 96.67% 1.67% 66.98

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริต

ในหนวยงาน มากนอยเพียงใด

67.54

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 98.36% 1.64% 67.54



I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 68.35

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 68.35

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 67.00

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 0.00% 0.00% 93.44% 6.56% 69.16

มั่นใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 0.00% 0.00% 93.44% 6.56% 69.16

มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 0.00% 0.00% 96.72% 3.28% 68.08

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 90.31

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนที่กำหนด 0.00% 0.00% 14.68% 85.32% 95.16

เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 0.00% 0.00% 44.04% 55.96% 85.47

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 83.33

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ

อื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.00% 1.83% 46.79% 51.38% 83.33

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย

เพียงใด

85.96

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการ

แกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด

0.00% 11.01% 20.18% 68.81% 85.96

E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

99.69

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00



E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

99.69

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน 0.92% 99.08% 99.08

E5 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 82.05

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

0.00% 9.17% 35.78% 55.05% 82.05

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 92.73

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.00% 0.00% 18.35% 81.65% 93.94

มีชองทางหลากหลาย 0.00% 0.00% 25.69% 74.31% 91.52

E7 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 84.22

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 3.67% 40.37% 55.96% 84.22

E8 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 99.08

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ

หรือไม

99.08% 0.92% 99.08

E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 85.36

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน



E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 85.36

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับ

การดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 11.01% 22.02% 66.97% 85.36

E10 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 100.00% 0.00% 100.00

E11 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 88.74

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

0.00% 5.50% 22.94% 71.56% 88.74

E12 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 82.32

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด

0.00% 11.93% 29.36% 58.72% 82.32

E13 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวก

รวดเร็วมากขึ้น หรือไม

100.00% 0.00% 100.00

E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีขึ้น มากนอยเพียงใด

83.51

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน



E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีขึ้น มากนอยเพียงใด

83.51

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานไดดีขึ้น มากนอยเพียงใด

3.67% 10.09% 18.35% 67.89% 83.51

E15 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 76.27

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากที่สุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด

3.67% 8.26% 44.04% 44.04% 76.27

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพื้นฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสราง 100.00

O2 ขอมูลผูบริหาร ขอมูลไมครบถวน ขาดชองทางการติดตอของผูบริหาร 0.00

O3 อำนาจหนาที่ 100.00

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน URL ที่นำเสนอไมใช URL ของหนา website หลักของหนวยงาน 0.00

O5 ขอมูลการติดตอ ขอมูลไมครบถวน ขาดหมายเลขโทรสาร หากยกเลิกการใชโทรสาร

ใหหนวยงานอธิบายอยางชัดเจนและนาเชื่อถือ

0.00

O6 กฎหมายที่เกี่ยวของ URL ที่นำเสนอไมใช URL ของหนา website หลักของหนวยงาน 0.00

ขาวประชาสัมพันธ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O7 ขาวประชาสัมพันธ 100.00

การปฏิสัมพันธขอมูล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O8 Q&A ไมมีชองทางสำหรับใชสื่อสารแบบสองทางบนเว็บไซตของหนวย

งาน ในขอนี้ตองแสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม

ขอมูลตาง ๆ ได และหนวยงานสามารถสื่อสารใหคำตอบกับผู

สอบถามได โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารไดสองทาง เชน Web

broad กลองขอความถาม-ตอบ เปนตน

0.00

O9 Social Network ไมพบการนำเสนอ URL ที่เชื่อมโยง social network จากหนา

เว็บไซตหลัก และไมไดอธิบายเพิ่มเติมวาชองทาง social network

มีการเชื่อมโยงจากหนาเว็บไซตหลักของหนวยงานจากตรงไหน

0.00

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดำเนินงานประจำป URL ที่นำเสนอไมใช URL ของหนา website หลักของหนวยงาน 0.00

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 เดือน URL ที่นำเสนอไมใช URL ของหนา website หลักของหนวยงาน 0.00

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป URL ที่นำเสนอไมใช URL ของหนา website หลักของหนวยงาน 0.00

การปฏิบัติงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน URL ที่นำเสนอไมใช URL ของหนา website หลักของหนวยงาน 0.00

การใหบริการ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ ไมมีขอมูล 0.00

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ ไมมีขอมูล 0.00

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ ไมมีขอมูล 0.00

O17 E-Service ไมมีขอมูล 0.00

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณประจำป

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 100.00



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป รอบ 6

เดือน

ไมมีขอมูล 0.00

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป ไมไดเปดเผยขอมูล ติด password google drive 0.00

การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไมไดเปดเผยขอมูล ติด password google drive 0.00

O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 100.00

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตองแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง โดยจำแนกขอมูลเปนราย

เดือน กรณีไมมีการจัดซื้อจัดจางในเดือนใดใหระบุวาไมมีการจัด

ซื้อจัดจาง ตองมีขอมูลตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม

2563

0.00

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป ไมไดเปดเผยขอมูล ติด password google drive 0.00

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล URL ที่นำเสนอไมใช URL ของหนา website หลักของหนวยงาน 0.00

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล URL ที่นำเสนอไมใช URL ของหนา website หลักของหนวยงาน 0.00

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล URL ที่นำเสนอไมใช URL ของหนา website หลักของหนวยงาน 0.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป ไมมีขอมูล 0.00

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต ไมมีขอมูล 0.00

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต ตองเปนชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตโดยตรง ไมใชชอง

ทางแจงเรื่องรองเรียนอื่นๆ

0.00

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจำป ไมมีขอมูล 0.00

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม URL ที่นำเสนอไมใช URL ของหนา website หลักของหนวยงาน 0.00

ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร ไมมีขอมูล 0.00

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร ไมมีขอมูล 0.00

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป URL ที่นำเสนอไมใช URL ของหนา website หลักของหนวยงาน 0.00

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต URL ที่นำเสนอไมใช URL ของหนา website หลักของหนวยงาน 0.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร URL ที่นำเสนอไมใช URL ของหนา website หลักของหนวยงาน 0.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป URL ที่นำเสนอไมใช URL ของหนา website หลักของหนวยงาน 0.00

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำ

ป รอบ 6 เดือน

URL ที่นำเสนอไมใช URL ของหนา website หลักของหนวยงาน 0.00

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป URL ที่นำเสนอไมใช URL ของหนา website หลักของหนวยงาน 0.00

ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ไมมีขอมูล 0.00

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน

ไมมีขอมูล 0.00



ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 – 30 ป 23 4 0

31 – 40 ป 0 0 0

41 – 50 ป 47 34 1

51 – 60 ป 0 0 0

มากกวา 60 ป 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 0 1 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 0 0 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 15 17 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 55 19 1

สูงกวาปริญญาตรี 0 1 0

อื่น ๆ 0 0 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลทั่วไป 36 6 1

หนวยงานของรัฐ 21 20 0

องคกรธุรกิจ 12 11 0

อื่น ๆ 1 1 0



ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 - 30 ป 3 6 0

31 - 40 ป 6 12 0

41 - 50 ป 12 10 0

51 - 60 ป 2 3 0

มากกวา 60 ป 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 0 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 9 0 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 5 4 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 6 21 0

สูงกวาปริญญาตรี 3 6 0

อื่น ๆ 0 0 0

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2563

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน

 9.26%  74.07%  14.81%  1.85%
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