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รายงานการวเิคราะห์ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิการของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม ่

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
*************************** 

คํานาํ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนําข้อมูล ผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเซิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวซี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวช้ีวัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้
งบประมาณ (๓) การใช้อํานาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขป้ญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการ
ดําเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการลื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทํางาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การ
ป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะ
ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการ
สําคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์
เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
lndex : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

สํานักปลัด องค์การบริหารสว่นตําบลแม่วิน                   
             กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 
 
 
 
 
 



 

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
********************* 

 หลักการประเมิน 
 แนวคิด “Open to  Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก “เปิด” 
2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบการ
ดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ
ประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน 
 ทั้งนี้  การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
ปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น  แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนา
ตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (58 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทจริตและประพฤติ 
มิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ต่อไป 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : 
IIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเปน็การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน 5 
ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment 
: EIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน 
ที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัด 
การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม ่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุURL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของ
การเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคำตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วดัย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานการ
บริหารงาน การบรหิารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัด



 

 

การป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต) 
 หลักเกณฑ์การประเมินผล 
 1. การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้ 

 
 2. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน 
(Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

 
 
 3. ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
 แผนแม่บทภายใต ้ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  ประเด ็นท ี ่  21 การต ่อต ้านการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบ                    
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

คะแนนภาพรวมหนวยงานองคการบริหารสวนตำบลแมวิน : 66.61 คะแนน
 

ระดับผลการประเมิน : C

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน

1 การปฏิบัติหนาที่ 100.00

2 การแกไขปญหาการทุจริต 100.00

3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 99.84

4 การปรับปรุงการทำงาน 99.82

5 คุณภาพการดำเนินงาน 99.79

6 การใชอำนาจ 99.75

7 การใชทรัพยสินของราชการ 95.95

8 การใชงบประมาณ 95.67

9 การเปดเผยขอมูล 23.41

10 การปองกันการทุจริต 12.50
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100.00คณุภาพการดําเนนิงาน
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ประสทิธภิาพการสื�อสาร
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การป้องกนัการทจุรติ
12.50



กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

     หนวยงานของทานไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564 จำนวน 66.61 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ C หมายถึง หนวยงานสามารถดำเนินการไดสอดคลองตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA คอนขาง

มาก อยางไรก็ดี มีประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาเพื่อนำไปสูการปรับปรุงและพัฒนาอีกราวรอยละ 25-35 ของตัวชี้วัดหรือขอคำถามทั้งหมด หนวยงานพึงพิจารณา

รายละเอียดผลการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแกไขในจุดที่เปนปญหา ซ่ึงจะทำใหสามารถยกระดับคะแนนในรายตัวชี้วัด และคะแนนโดยภาพรวมเพื่อนำไปสู

การดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี คาดหมายวาหากหนวยงานมีการวางแผนการดำเนินงานและจัดการความเสี่ยงที่ดีลวงหนา ภายใต

ความรวมมือกันอยางเขมแข็งของประชาคมภายในหนวยงาน จะนำมาสูความเชื่อม่ันศรัทธาแกสาธารณชนไดมากยิ่งขึ้นในปตอๆ ไป โดยประเด็นที่ควรมีการเปด

เผย หรือบริหารจัดการใหดียิ่งขึ้น ไดแก - แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน โดยมีขอมูลรายละเอียด

การนำมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และเปนการดำเนินการในปที่รับการประเมิน - แสดง

การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐของปที่ผานมา โดยมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห ยกตัวอยาง

เชน ประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวนที่มีความสอดคลองกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น แนวทางการนำผล

การวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน และมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลอง

ตามผลการวิเคราะหผลการประเมินฯ - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โดยมีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ยกตัวอยาง

เชน ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน - แสดงความกาวหนาใน

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โดยมีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยางเชน ความกาวหนา การดำเนินการแตละโครงการ กิจกรรม

รายละเอียดงบประมาณที่ใชดำเนินงาน เปนตน และเปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปที่รับการประเมิน - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหนวยงาน

ท่ีแสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริตอยางชัดเจน / เปนการดำเนินการในปท่ี

รับการประเมิน - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง ผลประโยชน

สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน / เปนกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคลองกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ

O36 / เปนการดำเนินการในปที่รับการประเมิน - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอให

เกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน โดยมีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอยางเชน เหตุการณ ความ

เส่ียงและระดับของความเส่ียง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนตน ทั้งนี้ตองเปนการดำเนินการในปที่รับการประเมิน - แสดงการ

ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน โดยเปนการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการใหความสำคัญ กับการ

ปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมหนวยงานดานคุณธรรมและ โปรงใส และตองเปนการดำเนินการในปที่รับการประเมิน - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง

การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน ยกตัวอยางเชน รวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิด

เห็น หรือรวมติดตามประเมินผล เปนตน และเปนการดำเนินการในปที่รับการประเมิน - แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นตอการดำเนิน

งานตามอำนาจหนาท่ีหรือภารกิจของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยสามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน -
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แสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน โดยมีขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน ยกตัวอยางเชน

จำนวนเรื่อง เรื่องท่ีดำเนินการแลวเสร็จ เรื่องที่อยูระหวางดำเนินการ เปนตน (กรณีไมมีเรื่องรองเรียนใหเผยแพรวาไมมีเรื่องรองเรียน) และเปนขอมูลในระยะเวลา

อยางนอย 6 เดือนแรกของปท่ีรับการประเมิน



รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอย

เพียงใด

100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป

กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน 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 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 74.78

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มาก

นอยเพียงใด

0.00% 10.45% 55.22% 34.33% 74.78

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 99.25

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

คุมคา 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 1.49% 0.00% 0.00% 98.51% 98.51

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 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 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 ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูก

ตอง 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 คะแนนI15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ

การใหทุนการศึกษา 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 มากนอย

เพียงใด

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 98.51

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 98.51% 0.00% 0.00% 1.49% 98.51

มีการซ้ือขายตำแหนง 98.51% 0.00% 0.00% 1.49% 98.51

เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 98.51% 0.00% 0.00% 1.49% 98.51

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 98.51

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว

หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

98.51% 0.00% 0.00% 1.49% 98.51



I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

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 บุคลากรในหนวยงาน

ของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 95.52

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

95.52% 0.00% 0.00% 4.48% 95.52

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 83.16

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 8.96% 32.84% 58.21% 83.16

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด

98.51

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด

1.49% 0.00% 0.00% 98.51% 98.51

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 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 เพื่อปองกันการทุจริต

ในหนวยงาน มากนอยเพียงใด

100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00



I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

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 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 99.65

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ

อ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 1.07% 98.93% 99.65

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย

เพียงใด

99.47

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการ

แกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 1.60% 98.40% 99.47

E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00



E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

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

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 99.82

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 0.53% 99.47% 99.82

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 99.91

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

มีชองทางหลากหลาย 0.00% 0.00% 0.53% 99.47% 99.82

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 99.29

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 2.14% 97.86% 99.29

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ

หรือไม

100.00% 0.00% 100.00

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับ

การดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 100.00% 0.00% 100.00

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 99.65

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 1.07% 98.93% 99.65

E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวก

รวดเร็วมากข้ึน หรือไม

100.00% 0.00% 100.00

E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

99.82

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

99.82

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 0.53% 99.47% 99.82

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 99.65

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 1.07% 98.93% 99.65

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสราง ขอมูลอยูในหนาเว็บไซตหลัก"สารบัญเว็บไซต" หัวขอยอย

โครงสราง อบต. (ขอใดไมแกไขคะแนน คือการยืนยันคะแนนเดิม)

100.00

O2 ขอมูลผูบริหาร ไมมีขอมูลการติดตอ 0.00

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 ไมสามารถคลิกเพิ่มหรือพิมพขอมูลใดๆได 0.00



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O9 Social Network 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดำเนินงานประจำป ตองแผนดำเนินงานที่มีระยะ 1 ป และตองมีขอมูลรายละเอียด

ของ แผนฯ ยกตัวอยางเชน โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่

ใช ระยะเวลาในการ ดำเนินการ เปนตน (ไมพบขอมูลที่ถูกตอง

ตามองคประกอบ)

0.00

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 เดือน ขอมูลที่แนบมาในลิ้งคไมใชรายงานการกำกับติดตามการดำเนิน

งานประจำป รอบ 6 เดือน

0.00

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป ขอมูลที่แนบมาไมใชรายงานผลการดำเนินงานประจำป 0.00

การปฏิบัติงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00

การใหบริการ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 100.00

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ ขอมูลที่แนบมาในลิ้งคไมใชขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 0.00

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ ขอมูลที่แนบมาในลิ้งคไมใชรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

การใหบริการ

0.00

O17 E-Service ตองเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง E-service ไดจากเว็บไซตของ อปท 0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณประจำป

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป ขอมูลที่แนบมาในลิ้งคไมใชแผนการใชจายงบประมาณประจำป 0.00

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป รอบ 6

เดือน

ขอมูลที่แนบมาในลิ้งคไมใชรายงานการกำกับติดตามการใชจายงบ

ประมาณ ประจำป รอบ 6 เดือน

0.00



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป ไมสามารถเปดลิงคไดและลิงคที่2 ขอมูลที่แนบมาในลิ้งคไมใช

รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป

0.00

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ขอมูลที่แนบมาในลิ้งคไมใชแผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการ

จัดหาพัสดุ

0.00

O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 100.00

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไมสามารถเปดลิงคได 0.00

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป ขอมูลที่แนบมาในลิ้งคไมใชรายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุประจำป

0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขอมูลที่แนบมาในลิ้งคไมใชนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0.00

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขอมูลที่แนบมาในลิ้งคไมใชการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

0.00

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไมสามารถเปดลิงคหลักเกณฑไดครบทุกหัวขอ และ ลิงค URL ที่

แนบมาในลิ้งคไมใชหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล

0.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป ขอมูลที่แนบมาในลิ้งคไมใชรายงานผลการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลประจำป

0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขอมูลที่แนบมาในลิ้งคไมใชแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

0.00

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตองเปนชองทางออนไลนอยูบนหนาเว็บไซตหลัก และเปนชอง

ทางโดยตรงของหนวยงาน

0.00

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไมสามารถเปดลิงคไดและขอมูลที่แนบมาในลิ้งคไมใชขอมูลเชิง

สถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

0.00



การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น ตองเปนชองทางออนไลน เขาถึงไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 0.00

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ไมพบการดำเนินงานหรือกิจกรรม 0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 100.00

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร ไมพบการดำเนินงานหรือกิจกรรมการมีสวนรวมของผูบริหาร 0.00

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป ขอมูลที่แนบมาในลิ้งคไมใชการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำป

0.00

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขอมูลที่แนบมาในลิ้งคไมใชการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริต

0.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ตองเปนกิจกรรมเกิดขึ้นในชวง ตุลาคม 2563 ถึง เมษายน 2564 0.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 100.00

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำ

ป รอบ 6 เดือน

ขอมูลที่แนบมาในลิ้งคไมใชรายงานการกำกับติดตามการดำเนิน

การปองกันการทุจริตประจำป รอบ 6 เดือน

0.00

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป ขอมูลที่แนบมาในลิ้งคไมใชรายงานผลการดำเนินการปองกันการ

ทุจริตประจำป

0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ขอมูลที่แนบมาในลิ้งคไมใชมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงาน

0.00

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน

ขอมูลที่แนบมาในลิ้งคไมใชการดำเนินการตามมาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน

0.00

ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 1 1 0

20 – 30 ป 13 3 0

31 – 40 ป 26 9 0

41 – 50 ป 48 14 0

51 – 60 ป 41 13 0

มากกวา 60 ป 9 9 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 24 16 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 87 20 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 10 3 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 17 10 0

สูงกวาปริญญาตรี 0 0 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลท่ัวไป 130 43 0

หนวยงานของรัฐ 1 0 0

องคกรธุรกิจ 7 6 0

อ่ืน ๆ 0 0 0



ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 - 30 ป 5 6 0

31 - 40 ป 11 5 0

41 - 50 ป 19 6 0

51 - 60 ป 10 4 0

มากกวา 60 ป 0 1 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 5 1 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 27 3 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 2 0 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 8 10 0

สูงกวาปริญญาตรี 3 8 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน

 100.00%  0.00%  0.00%  0.00%

ระยะเวลาการปฏบิตังิาน(ปี)

จํา
นว
น(
คน

)

เพศชาย
เพศหญงิ
เพศอื�นๆ

1 - 5 ปี ุ6 - 10 ปี 11 - 20 ปี มากกวา่ 20 ปี
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ข้อเสนอแนะจากการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของหนว่ยงาน 
๔.๑ ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 

66.61  บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีมการดําเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและ แสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสําหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน ประเดน็ทีค่วรพฒันา 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

(๑) ผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงานให้ความสําคัญ
กับการปฏิบัติและกระบวนการขออนุญาตใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ และการกํากับดูแล
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
 (๒) หน่วยงานมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการที่ถูกต้อง ตามระเบียบฯ 
(3) หน่วยงานมีการกํากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สนิของทางราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือ
พวกพ้อง  

(๑) จัดทําแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืม
ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมาย  มีการกําหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ,มีแบบ
การขออนุญาต/การขออนุมัติยืมที่มี
รูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและ
ตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของ
บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน 
(2) จัดทําคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ การยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
(3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทาง
ปฏิบัติ/คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สนิของทางราชการ การ
ยืมทรัพย์สินของทางราชการ  มี
แผนผังขั้นตอนในการดําเนินการให้
ประชาชนทราบ 
(4) มีการกําหนดกลไกในการ
ตรวจสอบการดําเนินการตามคู่มือ
แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด  

 



 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

ตัวชี้วัดที ่9  
การเปิดเผยข้อมูล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้าง 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล O26 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ O33 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

1.ต้องเพ่ิมข้อมูลโครงสร้าง
ลักษณะแผนผัง ตำแหน่งสำคัญ
ของผู้บริหารท้องถิ่นและ 
สภาท้องถิ่น โดยเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2.ต้องแสดงข้อมูลสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทุก ๆ 
เดือน โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
3.ควรแสดงการดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลในรอบปีนั้น ๆ ให้ชัดเจน 
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
4.ต้องแสดงข้อมูลสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ อย่างน้อย 6 เดือนแรก  
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
5.ต้องแสดงผลการดำเนินการ
หรือการจัดกิจกรรม 
ที่มีผู้มีส่วนได้เสีย กับ อปท  
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และต้อง
เป็นข้อมูลการดำเนินการในปีงบ 
2564 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล
การดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ตัวชี้วัดที ่8  
การปรับปรุงระบบ
การทำงาน (ต่อ) 

4.ในแง่ของการบริการ สำหรับ
เจ้าหน้าที่ ควรส่งเสริมให้มี
โอกาสได้รับการอบรม พัฒนา
บุคลิกภาพ เพ่ือการบริการที่ดีที่
เหมาะสม 
5.ในแง่กระบวนการในการ
ให้บริการ ควรทบทวน และ
กำหนดขั้นตอนในการบริการให้
มีความสะดวกรวดเร็ว และ
กระชับยิ่งขึ้น 

   

2. ตัวชี้วัดที ่9  
การเปิดเผยข้อมูล 
 

จากผลกา รปร ะ เ ม ิ น  ITA 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 ที่พบว่า 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูล
พ้ืนฐาน O1 โครงสร้าง 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหาร
เงินงบประมาณ O23 สรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O26 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5  
การส่งเสริมความโปร่งใส  
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ O33 การ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
วิธีการดำเนินการ  
ทบทวนผลการประเมิน  
ในประเด็น ข้างต้น เพื่อเสนอ
แนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 ทุก ๆ กอง/
สำนัก 

 

 



 

 

 

มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล
การดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ตัวชี้วัดที ่9  
การเปิดเผยข้อมูล 
(ต่อ) 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สำหรับพิจารณาและกลั่นกรอง
การเปิดเผยข้อมูล 
2.จัดทำข้อมูลโครงสร้าง
ลักษณะแผนผัง ตำแหน่งสำคัญ
ของผู้บริหารท้องถิ่นและ 
สภาท้องถิ่น  
3.กำชับผู้รับผิดชอบในการ
จัดทำข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน ให้
ดำเนินการรายงานข้อมูล 
ในทุก ๆ เดือน  
4.จัดทำรายงานการดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในรอบปีนั้น ๆ 
ให้ชัดเจน ครอบคลุมประเด็น
นโยบายที่ผู้บริหารได้ประกาศ
ไว้ 
5.กำชับผู้รับผิดชอบศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน  
ให้รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในทุก ๆ เดือน  
6.เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ตาม  
พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ 
พ.ศ. 2540 
7.ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้
ประชาชนรับทราบช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารกับทาง
เทศบาล 
8.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลด้านการ
เปิดเผยข้อมูล 
9.พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ให้เป็นปัจจุบัน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1.คำสั่ง
คณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ 
2.รายงานการ
ประชุม 
3.รายงานสรุปผล/
การติดตาม การ
เผยแพร่ข้อมูล 
4.การประเมินผล
ความพึงพอใจต่อ
ช่องทางการ
เปิดเผยข้อมูลและ
ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกับ
เทศบาล 

ทุก ๆ กอง/
สำนัก 

 



 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 
การดำเนินการ 

ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุง
ระบบการทำงาน 
1. มาตรการสร้างความ 
พึงพอใจให้แก่ผู้มารับบริการ 
2.มาตรการส่งเสริม
บุคคลภายนอกในการมีส่วน
ร่วมกับเทศบาล 

จากผลการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 8  
การปรับปรุงระบบการทำงาน ที่พบว่า 
1.ควรเปิดโอกาสให้ประชาชน ภาคเอกชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลฯ 
2.ควรปรับปรุงการบริการด้านต่าง ๆ ทั้งในแง่ของ
เจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ และกระบวนการในการให้บริการให้มี
ขั้นตอนที่รวดเร็ว และกระชับยิ่งขึ้น 
วิธีการดำเนินการ  
ทบทวนผลการประเมิน ในประเด็น ข้างต้น เพ่ือ
เสนอแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
1.การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลฯ  
มากยิ่งขึ้น เช่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, 
คณะกรรมการพิจารณาการช่วยเหลือประชาชน  
(วาตภัย/อุทภัย/อัคคีภัย/โควิด19) เป็นต้น 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1.คำสั่งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
2.รายงานการประชุม 
3.ภาพประกอบโครงการ/
กิจกรรม 
4.รายงานสรุปผล/ผลการ
ประเมินการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

1.ปรับปรุงในส่วน
ของข้อบกพร่อง 
ที่เกิดขึ้น  
2.นำข้อเสนอแนะ 
ที่ผู้ตอบแบบ
ประเมินจากระบบ 
ITA มาแก้ไข ให้ดี
ยิ่งขึ้น 
3.ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ควร
ต้องดำเนินการเปิด
โอกาสให้
บุคคลภายนอกร่วม
เป็นคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ มากขึ้น 

ทุก ๆ กอง/
สำนัก 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 
การดำเนินการ 

ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุง
ระบบการทำงาน (ต่อ) 

2.เมื่อมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการชุดต่าง ๆแล้ว ต้องจัดให้มีการ
ประชุมร่วมกันของคณะกรรมการ อย่างต่อเนื่อง 
และโปร่งใส  
3.ต้องให้คณะกรรมการ มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ 
หลังเสร็จสิ้นกระบวนการ 
4.ในแง่ของการบริการ สำหรับเจ้าหน้าที่ ควร
ส่งเสริมให้มีโอกาสได้รับการอบรม พัฒนา
บุคลิกภาพ เพ่ือการบริการที่ดีที่เหมาะสม 
5.ในแง่กระบวนการในการให้บริการ ควรทบทวน 
และกำหนดขั้นตอนในการบริการให้มีความสะดวก
รวดเร็ว และกระชับยิ่งขึ้น 

    

ตัวช้ีวัดที่ 9  
การเปิดเผยข้อมูล 
1.มาตรการ “เปิดเผยเป็น
หลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 
ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

จากผลการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 9  
การเปิดเผยข้อมูล ที่พบว่า 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน O1 โครงสร้าง 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล O26 การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล  

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1.คำสั่งคณะกรรมการชุด 
ต่าง ๆ 
2.รายงานการประชุม 
3.รายงานสรุปผล/การติดตาม 
การเผยแพร่ข้อมูล 
4.การประเมินผลความพึงพอใจ
ต่อช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
และช่องทางการติดต่อสื่อสาร
กับเทศบาล 

1.ควรทบทวน
มาตรการเดิม ๆ  
ที่มีอยู่แล้ว เพื่อ
ปรับปรุงให้สามารถ
ปฏิบัติได้ชัดเจน
มากขึ้น 
 

ทุก ๆ กอง/
สำนัก 

 



 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 
การดำเนินการ 

ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 9  
การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ) 
2.มาตรการเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5  
การส่งเสริมความโปร่งใส  
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ O33 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 
วิธีการดำเนินการ  
ทบทวนผลการประเมิน ในประเด็น ข้างต้น เพ่ือ
เสนอแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการ สำหรับพิจารณาและ
กลั่นกรองการเปิดเผยข้อมูล 
2.จัดทำข้อมูลโครงสร้างลักษณะแผนผัง ตำแหน่ง
สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นและ 
สภาท้องถิ่น  
3.กำชับผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ให้ดำเนินการรายงาน
ข้อมูลในทุก ๆ เดือน  
4.จัดทำรายงานการดำเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคลในรอบปีนั้น ๆ ให้
ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นนโยบายที่ผู้บริหาร 
ได้ประกาศไว้ 

  2.นำผลการ
ประเมินจากระบบ 
ITA มาปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนาให้
ดียิ่งขึ้น 

 

 

 



 

 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 
การดำเนินการ 

ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 9  
การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ 

5.กำชับผู้รับผิดชอบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียน ให้รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ในทุก ๆ เดือน  
6.เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ตาม  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 
7.ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้ประชาชนรับทราบ
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับทางเทศบาล 
8.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
9.พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

    

 




