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คำนำ 
 

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี พ.ศ.2560  
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และเพ่ือให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจำป ีเทศบาล
ตำบลบาลอ จึงจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 –2564) ของเทศบาลตำบลบาลอ 
เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ 
ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตอย่างแท้จริง นั้น 

ทั้งนี ้ ประกอบกับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ที่ ปช ๐๐๑๓/๐๐๗๕ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที ่จะสิ ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบาลอจึงได้ประกาศขยายกรอบเวลา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบาลอ จากเดิมท่ีได้สิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงาน 
ที่แสดงถึงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน ป้องกันพฤติกรรมที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
สร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลา  
ในการขยายกรอบยุทธศาสตร์ชาติฯ  

ในการนี้ เมื ่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศแล้ว เทศบาลตำบลบาลอ ในฐานะหน่วยงานผู้รับการประเมิน จึงควรมี
การนำผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีข้ึน เพ่ือให้สอดรับกับการประเมิน
ดังกล่าวต่อไป เทศบาลตำบลบาลอจึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ฉบับนี้ขึ้น 
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 ภาคผนวก  
      - รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564 จากระบบ NACC ITA 10 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  

 
1. ความเป็นมาของการประเมิน 
  กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ของสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันเพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Base) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ ้นในอนาคต อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้าง
เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสนำมาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ   
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

คะแนนรวมของเทศบาลตำบลบาลอ : 77.86 (ระดับ B) 
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ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ : 

 เทศบาลตำบลบาลอ ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 77.86 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ B 
หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการสอดคล้องตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  เป็นส่วนใหญ่ โดยมี
บางประเด็นที่จำเป็นวางแผนพัฒนา และปรับปรุงประมาณราวร้อยละ 15 - 25 ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามท้ังหมด  

ทั้งนี้ หน่วยงานพึงพิจารณาประเด็นย่อยที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล 
นอกจากนี้ การส่งเสริมกลไกการทำงานที่เปิดเผยจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในมุมมองของสาธารณชนได้มาก
ยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งข้ึน ได้แก่ 

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ 
ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดำเนินงาน เป็นต้น  และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการดำเนินการในปีที่รับการ
ประเมิน 
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- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / เป็นกิจกรรมหรือการ
ดำเนินการที ่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื ่อบริหารจัดการความเสี ่ยงตามข้อ O36 / เป็นการ
ดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของ
ผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การ
วางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น โดยต้องเป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับ
นโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เป็น
ต้น โดยเป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี /  มีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น /เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปีที่รับการประเมิน 

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

- แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้องตามภารกิจหลัก โดยเป็นผล
การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีเนื ้อหาหรือรายละเอียด
ความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ใช้
ดำเนินงาน เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่ประเมิน 

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือ แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี 
พ.ศ.ที่ประเมิน 
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3. ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน และการนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

3.1 ด้าน IIT พบว่า คะแนนรวม IIT 80.38 คะแนน จำแจกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่ คะแนนเฉลี่ย 86.78 คะแนน 2) การใช้งบประมาณ 
คะแนนเฉลี่ย 78.66 คะแนน 3) การใช้อำนาจ คะแนนเฉลี่ย 83.06 คะแนน 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนนเฉลี่ย 75.74 คะแนน และ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
คะแนนเฉลี่ย 77.66 คะแนน 

ด้านที่คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านที่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ คะแนนเฉลี่ย 86.78 คะแนน 
ด้านที่คะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านที่ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนนเฉลี่ย 75.74 คะแนน 

ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

- การกำกับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

1. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบ 
3. ส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชนให้ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน 
4. เผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ผ่านเว็บไซต์ 
5. เผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ผ่านเฟชบุ๊ก 
6. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าสำนักงาน 

1. มาตรการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และการให้หรือรับสินบน 
2. มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ตามคู่มือประชาชน 

1. สำนักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. หน่วยตรวจสอบภายใน 
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3.2 ด้าน EIT พบว่า คะแนนรวม EIT 81.75 คะแนน จำแจกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) คุณภาพการดำเนินงาน คะแนนเฉลี่ย 82.19 คะแนน 2) ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร คะแนนเฉลี่ย 84.50 คะแนน และ 3) การปรับปรุงการทำงาน คะแนนเฉลี่ย 78.54 คะแนน 

ด้านที่คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านที่ 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนนเฉลี่ย 84.50 คะแนน 
ด้านที่คะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านที่ 3) การปรับปรุงการทำงาน คะแนนเฉลี่ย 78.54 คะแนน  

ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

- การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงาน 

1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ และเชิญชวน
ประชาชนให้เข้าชม เว็บไซต์, เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มเฟชบุ๊ก, 
ไลน์ ของเทศบาล ผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ ปฏิทินประจำปี ฯลฯ 
2. ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน    
3. จะนำข้อมูลด้านต่าง ๆ เผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ ให้
ครอบคลุมในทุก ๆ ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างสูงสุด 
4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และตอบสนองต่อเรื่องที่ได้รับตามอำนาจหน้าที่อย่างทันท่วงที 
 

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
2. มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

1. สำนักปลัดเทศบาล 
2. หน่วยตรวจสอบภายใน 
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3.3 ด้าน OIT พบว่า คะแนนรวม OIT 73.05 คะแนน จำแจกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 1) การเปิดเผยข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 77.34 คะแนน และ 2) การป้องกันการ
ทุจริต คะแนนเฉลี่ย 68.75 คะแนน 

ด้านที่คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านที่ 1) การเปิดเผยข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 77.34 คะแนน 
ด้านที่คะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านที่ 2) การป้องกันการทุจริต คะแนนเฉลี่ย 68.75 คะแนน 

 
ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

- การกำกับติดตาม
เอกสารรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและแสดงผลการ
ดำเนินงานลงในเว็บไซต์ 

1. แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผล
การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
2. แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น 
ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ดำเนินงาน เป็นต้น  และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน 
3. แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการ
ดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษา 
5. กองสาธารณสุขฯ 
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ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

- การกำกับติดตาม
เอกสารรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและแสดงผลการ
ดำเนินงานลงในเว็บไซต์ (ต่อ) 

4. แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน / เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับ
มาตรการหรือการดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 
O36 / เป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 
5. แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
โดยมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น 
เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ
ดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็น
การดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 
6. แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกำลังคน การ
สรรหาคนดี คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การ
พัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน เป็นต้น โดยต้องเป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับ
นโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 8 
 

        เทศบาลตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

- การกำกับติดตาม
เอกสารรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและแสดงผลการ
ดำเนินงานลงในเว็บไซต์ (ต่อ) 

7. แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เป็นต้น โดยเป็นรายงานผลของปีที่ผ่าน
มา 
8. แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี /  มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 
ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น /
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน 
9. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้
ขอรับบริการ โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
10. แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ
หน่วยงานที่สอดคล้องตามภารกิจหลัก โดยเป็นผลการดำเนินงานใน
ปีที่ผ่านมา 
11. แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปี โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่าง
เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม 
รายละเอียด งบประมาณท่ีใช้ดำเนินงาน เป็นต้น และเป็นข้อมูลใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่ประเมิน 
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        เทศบาลตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
 

 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

- การกำกับติดตาม
เอกสารรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและแสดงผลการ
ดำเนินงานลงในเว็บไซต์ (ต่อ) 

12. แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 
ปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์
หรือ แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น และเป็นแผนที่มี
ระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.ที่ประเมิน 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

คะแนนภาพรวมหนวยงานเทศบาลตำบลบาลอ : 77.86 คะแนน
 

ระดับผลการประเมิน : B

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน

1 การปฏิบัติหนาที่ 86.78

2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.50

3 การใชอำนาจ 83.06

4 คุณภาพการดำเนินงาน 82.19

5 การใชงบประมาณ 78.66

6 การปรับปรุงการทำงาน 78.54

7 การแกไขปญหาการทุจริต 77.66

8 การเปดเผยขอมูล 77.34

9 การใชทรัพยสินของราชการ 75.74

10 การปองกันการทุจริต 68.75
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การปฏบิตัหินา้ที�
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การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ
77.66คณุภาพการดําเนนิงาน
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ประสทิธภิาพการสื�อสาร
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การปรับปรงุการทํางาน
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การป้องกนัการทจุรติ
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กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

     หนวยงานของทานไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564 จำนวน 77.86 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ B หมายถึง หนวยงานสามารถดำเนินการสอดคลองตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA เปนสวน

ใหญ โดยมีบางประเด็นที่จำเปนวางแผนพัฒนา และปรับปรุงประมาณราวรอยละ 15-25 ของตัวชี้วัดหรือขอคำถามทั้งหมด ทั้งนี้ หนวยงานพึงพิจารณาประเด็น

ยอยท่ียังคงเปนปญหา โดยหากมีการวางแผนแกไขปรับปรุงอยางตอเน่ือง คาดหมายไดวาหนวยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและ

ความโปรงใสไดอยางมีสัมฤทธิผล นอกจากน้ี การสงเสริมกลไกการทำงานที่เปดเผยจะสามารถสรางความเชื่อม่ันศรัทธาในมุมมองของสาธารณชนไดมากยิ่งขึ้นในป

ตอๆ ไป ท้ังนี้ ประเด็นท่ีควรมีการเปดเผย หรือบริหารจัดการใหดียิ่งขึ้น ไดแก - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โดยมีขอมูลราย

ละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ยกตัวอยางเชน ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมาย เปนตน - แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โดยมีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยางเชน ความ

กาวหนา การดำเนินการแตละโครงการ กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใชดำเนินงาน เปนตน และเปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปที่รับการประเมิน

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหนวยงานที่แสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยาง

ซ่ือสัตยสุจริตอยางชัดเจน / เปนการดำเนินการในปที่รับการประเมิน - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจกอใหเกิด

การทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน / เปนกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคลองกับมาตรการ

หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ O36 / เปนการดำเนินการในปที่รับการประเมิน - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ

การปฏิบัติ หนาท่ีที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน โดยมีขอมูลรายละเอียด

ของผลการประเมิน ยกตัวอยางเชน เหตุการณ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนตน ทั้งนี้ตอง

เปนการดำเนินการในปที่รับการประเมิน - แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอยางเชน การวางแผนกำลังคน

การสรรหาคนดี คนเกงเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ และ

แตงตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน เปนตน โดยตองเปนการดำเนินการที่มีความสอดรับ

กับนโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจำป มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใช

จายงบประมาณ ยกตัวอยางเชน ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเปาหมาย เปนตน โดยเปนรายงานผลของปที่ผานมา -

แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจำป / มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยางเชน ความกาวหนา การใชจายงบ

ประมาณ เปนตน /เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปที่รับการประเมิน - แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหนวยงานผานชองทาง

ออนไลน เพ่ือชวยอำนวยความสะดวกแกผูขอรับบริการ โดยตองสามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน - แสดงผลการ

สำรวจความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานที่สอดคลองตามภารกิจหลัก โดยเปนผลการดำเนินงานในปที่ผานมา - แสดงความกาวหนาในการดำเนินงาน

ตามแผนดำเนินงานประจำป โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยางเชน ความกาวหนาการดำเนินการแตละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด งบ

ประมาณที่ใชดำเนินงาน เปนตน และเปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปที่ประเมิน - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะมากกวา 1 ป โดย

แนวโนม้
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มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอยางเชน ยุทธศาสตรหรือ แนวทาง เปาหมาย ตัวชี้วัด เปนตน และเปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ.ที่

ประเมิน



21/4/65 15:32

4/18

รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 74.70

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 80.00% 20.00% 73.60

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 73.33% 26.67% 75.80

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอย

เพียงใด

71.30

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป

กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

3.33% 6.67% 63.33% 26.67% 71.30

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 75.77

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

มุงผลสำเร็จของงาน 0.00% 0.00% 70.00% 30.00% 76.90

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 0.00% 10.00% 63.33% 26.67% 72.40

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 0.00% 66.67% 33.33% 78.00

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปน้ี จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 98.89

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 3.33% 96.67% 96.67

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
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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 63.47

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มาก

นอยเพียงใด

0.00% 23.33% 63.33% 13.33% 63.47

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 74.70

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

คุมคา 0.00% 0.00% 76.67% 23.33% 74.70

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 0.00% 0.00% 76.67% 23.33% 74.70

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 92.27

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

80.00% 16.67% 3.33% 0.00% 92.27
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I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 96.70

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 96.70

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวง

เวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด

90.00% 10.00% 0.00% 0.00% 96.70

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 83.43

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 0.00% 0.00% 60.00% 40.00% 80.20

เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 80.00% 6.67% 6.67% 6.67% 86.67

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 61.37

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สอบถาม 6.67% 3.33% 86.67% 3.33% 62.50

ทักทวง 6.67% 6.67% 83.33% 3.33% 61.37

รองเรียน 6.67% 10.00% 80.00% 3.33% 60.23

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 70.27

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 0.00% 3.33% 83.33% 13.33% 70.27

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 70.30

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 90.00% 10.00% 70.30

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 69.13
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หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 69.13

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ

การใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

0.00% 6.67% 80.00% 13.33% 69.13

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 94.50

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอย

เพียงใด

83.33% 16.67% 0.00% 0.00% 94.50

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 97.80

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการ

ทุจริต มากนอยเพียงใด

93.33% 6.67% 0.00% 0.00% 97.80

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 96.33

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 90.00% 10.00% 0.00% 0.00% 96.70

มีการซ้ือขายตำแหนง 90.00% 10.00% 0.00% 0.00% 96.70

เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 86.67% 13.33% 0.00% 0.00% 95.60

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 97.80

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว

หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

93.33% 6.67% 0.00% 0.00% 97.80
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I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 62.47

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 62.47

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

0.00% 13.33% 86.67% 0.00% 62.47

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 68.10

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน

ของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 96.67% 3.33% 68.10

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 94.50

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

83.33% 16.67% 0.00% 0.00% 94.50

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 61.30

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 20.00% 76.67% 3.33% 61.30

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด

70.27

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด

0.00% 3.33% 83.33% 13.33% 70.27

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 73.60
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หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 73.60

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต

มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 80.00% 20.00% 73.60

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 74.67

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 0.00% 3.33% 70.00% 26.67% 74.67

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปน้ี ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 72.47

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เผาระวังการทุจริต 0.00% 3.33% 83.33% 13.33% 70.27

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 3.33% 73.33% 23.33% 73.57

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 0.00% 3.33% 73.33% 23.33% 73.57

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริต

ในหนวยงาน มากนอยเพียงใด

72.47

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

มากนอยเพียงใด

0.00% 3.33% 76.67% 20.00% 72.47
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I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 72.74

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 72.74

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 0.00% 3.33% 76.67% 20.00% 72.47

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 0.00% 3.33% 80.00% 16.67% 71.37

ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 0.00% 0.00% 76.67% 23.33% 74.70

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 0.00% 6.67% 70.00% 23.33% 72.43

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 76.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 1.56% 73.44% 25.00% 74.72

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 3.13% 62.50% 34.38% 77.28

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 76.80

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ

อ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 70.31% 29.69% 76.80

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย

เพียงใด

80.38

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการ

แกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด

0.00% 3.13% 53.13% 43.75% 80.38

E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

98.96

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 1.56% 98.44% 98.44
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E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

98.96

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน 1.56% 98.44% 98.44

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 78.84

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

0.00% 1.56% 60.94% 37.50% 78.84

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 72.11

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.00% 4.69% 76.56% 18.75% 71.59

มีชองทางหลากหลาย 0.00% 4.69% 73.44% 21.88% 72.63

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 74.72

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

1.56% 0.00% 71.88% 26.56% 74.72

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 98.44

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ

หรือไม

98.44% 1.56% 98.44

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 81.94

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน
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E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 81.94

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับ

การดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 1.56% 51.56% 46.88% 81.94

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 95.31

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 95.31% 4.69% 95.31

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 74.22

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 78.13% 21.88% 74.22

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 75.75

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 1.56% 70.31% 28.13% 75.75

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

71.09

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน
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E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

71.09

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 3.13% 81.25% 15.63% 71.09

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 71.64

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 85.94% 14.06% 71.64

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสราง 100.00

O2 ขอมูลผูบริหาร ไมมีชองทางการติดตอของผูบริหาร 0.00

O3 อำนาจหนาที่ 100.00

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน ไมพบแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงานป64 0.00

O5 ขอมูลการติดตอ 100.00

O6 กฎหมายที่เกี่ยวของ 100.00

ขาวประชาสัมพันธ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O7 ขาวประชาสัมพันธ 100.00

การปฏิสัมพันธขอมูล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O8 Q&A 100.00

O9 Social Network 100.00
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ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดำเนินงานประจำป 100.00

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 เดือน 0.00

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป 100.00

การปฏิบัติงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00

การใหบริการ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 100.00

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 100.00

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ ไมมีรายงานพึงสำรวจความพึงพอใจการใหบริการป2563 0.00

O17 E-Service 0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณประจำป

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป รอบ 6

เดือน

0.00

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป ไมมีเอกสาร 0.00

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00

O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 100.00

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 100.00



21/4/65 15:32

15/18

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไมมีผลการดำเนินงานในชวง ต.ค. 63-ชวงเวลาประเมิน 0.00

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 100.00

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 100.00

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป 0.00

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 0.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
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ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนนขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ไมมีรายงานแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมในป2564 0.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 100.00

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำ

ป รอบ 6 เดือน

ไมมี URL 0.00

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป ไมมีเอกสาร 0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 100.00

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน

100.00
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ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 – 30 ป 4 7 0

31 – 40 ป 10 27 0

41 – 50 ป 9 2 0

51 – 60 ป 3 1 0

มากกวา 60 ป 0 1 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 3 3 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 16 6 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 3 7 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 4 21 0

สูงกวาปริญญาตรี 0 1 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลท่ัวไป 26 29 0

หนวยงานของรัฐ 0 8 0

องคกรธุรกิจ 0 0 0

อ่ืน ๆ 0 1 0
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ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 - 30 ป 1 1 0

31 - 40 ป 4 11 0

41 - 50 ป 4 4 0

51 - 60 ป 2 3 0

มากกวา 60 ป 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 1 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 5 0 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 0 0 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 5 16 0

สูงกวาปริญญาตรี 0 3 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน

 30.00%  66.67%  3.33%  0.00%

ระยะเวลาการปฏบิตังิาน(ปี)

จํา
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น(
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)
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