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รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

คะแนนภาพรวมหนวยงานองคการบริหารสวนตำบลชองสามหมอ : 63.05 คะแนน
 

ระดับผลการประเมิน : D

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน

1 การปฏิบัติหนาที่ 92.25

2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.15

3 การปรับปรุงการทำงาน 87.98

4 คุณภาพการดำเนินงาน 86.70

5 การแกไขปญหาการทุจริต 85.05

6 การใชงบประมาณ 84.82

7 การใชอำนาจ 81.84

8 การใชทรัพยสินของราชการ 61.31

9 การเปดเผยขอมูล 54.49

10 การปองกันการทุจริต 6.25
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กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

     หนวยงานของทานไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564 จำนวน 63.05 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ D หมายถึง หนวยงานสามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA ไดบาง แตยังไม

สอดคลองตามเปาหมายการพัฒนาเทาที่ควร โดยหนวยงานมีประเด็นเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงานอีกราวรอยละ 35-45 ของตัวชี้วัดหรือขอคำถาม

ท้ังหมด ดังนั้น หนวยงานพึงพิจารณารายละเอียดผลการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแกไขในจุดที่เปนปญหาโดยเรงดวนเพื่อใหสามารถยกระดับคะแนนในราย

ตัวช้ีวัด และคะแนนโดยภาพรวม นำไปสูการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คาดหมายวาหากหนวยงานมีการวางแผนการดำเนินงาน

และจัดการความเส่ียงท่ีดีลวงหนาภายใตความรวมมือกันอยางเขมแข็งของประชาคมภายในหนวยงาน จะนำมาสูความเชื่อม่ันศรัทธาแกสาธารณชนไดมากยิ่งขึ้นใน

ปตอๆ ไป โดยประเด็นที่ควรมีการเปดเผย หรือบริหารจัดการใหดียิ่งขึ้น ไดแก - แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน โดยมีขอมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และเปนการ

ดำเนินการในปที่รับการประเมิน - แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐของปที่ผานมา โดยมี

ขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห ยกตัวอยางเชน ประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวนที่มีความสอดคลองกับผลการประเมินฯ ประเด็นท่ี

จะตองพัฒนาใหดีข้ึน แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน และมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงานใหดีข้ึน ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะหผลการประเมินฯ - 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 - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน โดยเปนการดำเนินการหรือ

กิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการใหความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมหนวยงานดานคุณธรรมและ โปรงใส และตองเปนการดำเนินการในปที่รับการ

ประเมิน - แสดงเนื้อหาเจตนารมณหรือคำมั่นวาจะปฏิบัติหนาที่และบริหารหนวยงานอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยตอง

เปนการดำเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบันของหนวยงาน - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมใน

การดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน ยกตัวอยางเชน รวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือรวมติดตามประเมินผล เปนตน และ

แนวโนม้
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เปนการดำเนินการในปที่รับการประเมิน - แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีขอมูลรายละเอียดของการดาเนินการ ยกตัวอยางเชน ผลการ

ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนตน ซึ่งเปนรายงานผลของปที่ผานมา



รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 95.05

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 10.00% 90.00% 96.70

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 20.00% 80.00% 93.40

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอย

เพียงใด

83.50

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป

กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 83.50

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 81.59

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

มุงผลสำเร็จของงาน 0.00% 0.00% 36.67% 63.33% 87.90

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 20.00% 0.00% 16.67% 63.33% 74.50

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 3.33% 0.00% 43.33% 53.33% 82.37

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

96.67

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 3.33% 96.67% 96.67



I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม

มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม

96.67

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทรัพยสิน 3.33% 96.67% 96.67

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 3.33% 96.67% 96.67

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปน้ี แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทน

ในอนาคต หรือไม

96.67

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 3.33% 96.67% 96.67

ทรัพยสิน 3.33% 96.67% 96.67

ประโยชนอื่น ๆ เชน การยกเวนคาบริการ การอำนวยความสะดวกเปนกรณีพิเศษ เปนตน 3.33% 96.67% 96.67

I7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 82.40

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มาก

นอยเพียงใด

0.00% 0.00% 53.33% 46.67% 82.40

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 70.67

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

คุมคา 0.00% 0.00% 56.67% 43.33% 81.30

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 36.67% 0.00% 10.00% 53.33% 60.03

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 91.07

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

86.67% 0.00% 13.33% 0.00% 91.07



I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 91.10

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 91.10

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวง

เวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด

90.00% 0.00% 3.33% 6.67% 91.10

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 93.93

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 0.00% 0.00% 30.00% 70.00% 90.10

เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 96.67% 0.00% 3.33% 0.00% 97.77

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 79.73

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สอบถาม 6.67% 3.33% 33.33% 56.67% 80.10

ทักทวง 6.67% 3.33% 36.67% 53.33% 79.00

รองเรียน 6.67% 3.33% 33.33% 56.67% 80.10

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 80.20

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 0.00% 0.00% 60.00% 40.00% 80.20

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 67.93

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

3.33% 13.33% 60.00% 23.33% 67.93

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 47.70



หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 47.70

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ

การใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

20.00% 40.00% 16.67% 23.33% 47.70

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 98.90

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอย

เพียงใด

96.67% 3.33% 0.00% 0.00% 98.90

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 96.30

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 93.33% 3.33% 0.00% 3.33% 95.57

มีการซ้ือขายตำแหนง 96.67% 0.00% 0.00% 3.33% 96.67

เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 96.67% 0.00% 0.00% 3.33% 96.67

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 82.17

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว

หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

70.00% 6.67% 23.33% 0.00% 82.17



I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 41.17

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 41.17

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

40.00% 13.33% 30.00% 16.67% 41.17

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 38.93

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน

ของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

46.67% 10.00% 23.33% 20.00% 38.93

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 88.87

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

83.33% 3.33% 10.00% 3.33% 88.87

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 60.03

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

23.33% 13.33% 23.33% 40.00% 60.03

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด

56.67

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด

26.67% 16.67% 16.67% 40.00% 56.67

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 80.20



หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 80.20

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต

มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 60.00% 40.00% 80.20

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 74.57

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 3.33% 10.00% 46.67% 40.00% 74.57

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปน้ี ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 88.63

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เผาระวังการทุจริต 0.00% 0.00% 33.33% 66.67% 89.00

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 0.00% 36.67% 63.33% 87.90

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 0.00% 0.00% 33.33% 66.67% 89.00

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริต

ในหนวยงาน มากนอยเพียงใด

73.50

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

มากนอยเพียงใด

3.33% 6.67% 56.67% 33.33% 73.50



I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 93.40

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 93.40

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 0.00% 0.00% 30.00% 70.00% 90.10

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 0.00% 0.00% 20.00% 80.00% 93.40

ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 0.00% 0.00% 10.00% 90.00% 96.70

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 0.00% 0.00% 20.00% 80.00% 93.40

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 76.78

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 71.96% 28.04% 76.25

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 68.78% 31.22% 77.30

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 84.11

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ

อ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 48.15% 51.85% 84.11

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย

เพียงใด

84.46

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการ

แกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 47.09% 52.91% 84.46

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 88.13

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 35.98% 64.02% 88.13

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 83.67

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.00% 0.00% 48.68% 51.32% 83.94

มีชองทางหลากหลาย 0.00% 0.00% 50.26% 49.74% 83.41

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 86.03

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.53% 41.27% 58.20% 86.03

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 86.03

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 86.03

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับ

การดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 42.33% 57.67% 86.03

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 100.00% 0.00% 100.00

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 88.65

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 34.39% 65.61% 88.65

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 84.63

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 46.56% 53.44% 84.63

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

81.65

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

81.65

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 2.12% 51.32% 46.56% 81.65

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 84.98

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 45.50% 54.50% 84.98

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสราง 100.00

O2 ขอมูลผูบริหาร 100.00

O3 อำนาจหนาที่ เนื่องจากไมไดระบุอำนาจตามกฎหมาย ตรวจเมื่อ 20/5 0.00

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 100.00

O5 ขอมูลการติดตอ 100.00

O6 กฎหมายที่เกี่ยวของ 100.00

ขาวประชาสัมพันธ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O7 ขาวประชาสัมพันธ 100.00

การปฏิสัมพันธขอมูล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O8 Q&A 100.00

O9 Social Network 100.00



ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดำเนินงานประจำป 100.00

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 เดือน 100.00

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป 100.00

การปฏิบัติงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน URL ที่ใหมาไมพบขอมูลคูมือการปฏิบัติงาน แตอนุโลมให

เนื่องจาก พบขอมูลบนหนาเว็บไซตหลัก ตรวจเมื่อ 20/5

100.00

การใหบริการ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ เนื่องจาก ไมพบคูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ ตรวจเมื่อ 20/5 0.00

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ เนื่องจาก URL ที่ตอบไมพบขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ ตรวจเมื่อ

20/5

0.00

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ 100.00

O17 E-Service 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณประจำป

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป รอบ 6

เดือน

เนื่องจาก URL ที่ตอบไมพบขอมูลรายงานการกำกับติดตามการใช

จายงบประมาณ ประจำป รอบ 6 เดือน ตรวจเมื่อ 20/5

0.00

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป เนื่องจาก URL ที่ตอบไมพบขอมูลรายงานผลการใชจายงบ

ประมาณประจำป ตรวจเม่ือ 20/5

0.00

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ เนื่องจาก URL ที่ตอบไมพบขอมูลแผนการจัดซื้อจัดจางหรือ

แผนการจัดหาพัสดุ ตรวจเม่ือ 20/5

0.00



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 100.00

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เนื่องจาก URL ที่ตอบไมพบขอมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือ

การจัดหาพัสดุรายเดือน ตรวจเม่ือ 20/5

0.00

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป เนื่องจาก URL ที่ตอบไมพบขอมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง

หรือการจัดหาพัสดุประจำป ตรวจเม่ือ 20/5

0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจาก URL ที่ตอบขอมูลไมครอบคลุมถึงระยะเวลาบังคับใช

และไมมีระบุวาเปนนโยบายของผูบริหารสูงสุด ตรวจเมื่อ 20/5

0.00

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจาก ไมพบขอมูลการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ตรวจเม่ือ 20/5

0.00

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เนื่องจาก ไมพบขอมูลหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล มีเพียงประกาศรับโอน(ยาย) พนักงานสวนตำบลตำแหนง

สายงานผูบริหาร ตรวจเม่ือ 20/5

0.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป เนื่องจาก ไมพบขอมูลรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจำป ตรวจเม่ือ 20/5

0.00

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 เนื่องจาก ไมพบขอมูลผลการดำเนินการหรือการจัดกิจกรรมที่มีผู

มีสวนไดเสียกับอปท.เขารวม ตรวจเม่ือ 20/5

0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต



เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร เนื่องจาก URL ที่ตอบไมพบขอมูลเจตจำนงสุจริตของผูบริหาร

ตรวจเม่ือ 20/5

0.00

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร เนื่องจาก URL ที่ตอบไมพบขอมูลการมีสวนรวมของผูบริหาร

ตรวจเม่ือ 20/5

0.00

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป เนื่องจาก URL ที่ตอบไมพบขอมูลการประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตประจำป ตรวจเม่ือ 20/5

0.00

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจาก URL ที่ตอบไมพบการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริต ตรวจเม่ือ 20/5

0.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร เนื่องจาก URL ที่ตอบไมพบการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ตรวจเม่ือ 20/5

0.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 100.00

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำ

ป รอบ 6 เดือน

เนื่องจาก URL ที่ตอบไมพบขอมูลรายงานการกำกับติดตามการ

ดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป รอบ 6 เดือน ตรวจเมื่อ

20/5

0.00

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป เนื่องจาก URL ที่ตอบไมพบขอมูลรายงานผลการดำเนินการ

ปองกันการทุจริตประจำป ตรวจเม่ือ 20/5

0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน เนื่องจาก URL ที่ตอบไมพบมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงาน ตรวจเม่ือ 20/5

0.00



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน

เนื่องจาก URL ที่ตอบไมพบการดำเนินการตามมาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ตรวจเมื่อ 20/5

0.00

ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 – 30 ป 0 0 0

31 – 40 ป 2 7 0

41 – 50 ป 14 17 0

51 – 60 ป 70 69 0

มากกวา 60 ป 4 6 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 35 42 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 42 49 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 5 5 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 8 3 0

สูงกวาปริญญาตรี 0 0 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลท่ัวไป 69 91 0

หนวยงานของรัฐ 11 3 0

องคกรธุรกิจ 7 5 0

อ่ืน ๆ 3 0 0



ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 - 30 ป 3 3 0

31 - 40 ป 7 5 0

41 - 50 ป 5 4 0

51 - 60 ป 1 1 0

มากกวา 60 ป 1 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 0 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 3 1 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 5 1 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 7 6 0

สูงกวาปริญญาตรี 2 5 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน

 96.67%  3.33%  0.00%  0.00%

ระยะเวลาการปฏบิตังิาน(ปี)
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)
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การวิเคราะห์การประเมิน iTA ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ตัวช้ีวัดการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่                    92.25 คะแนน ประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุงคือการใช้ทรัพย์สินของ

ราชการที่บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการขอ
อนุญาตใช้ทรัพย์สินให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอน 

2. การใช้งบประมาณ                  84.82 คะแนน 
3. การใช้อ านาจ                        81.84 คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ       61.31 คะแนน  
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต         85.05 คะแนน 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน            86.70 คะแนน ประเด็นที่ควรยกระดับคุณภาพคือคุณภาพการ

ปฏิบัติงานในหัวข้อ การปฏิบัติงาน/ให้บริการ ให้
เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร           91.15 คะแนน 
8. การปรับปรุงการท างาน            87.98 คะแนน 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล                   54.49 คะแนน จากผลคะแนน OIT พบว่า ประเด็นที่ต้องแก้ไขคือ

เจ้าหน้าที่ผู้รับชอบควรศึกษาและประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ และลงข้อมูลตาม
ตัวชี้ วัด “การเปิดเผยข้อมูล”ลงในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงตัวชี้วัด “การ
ป้องกันการทุจริต” ที่ต้องมีการศึกษา ทั้งด้านการ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสให้เกิดเป็นรูปธรรม 

10. การป้องกันการทุจริต               6.25 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรการส่งเสริมการยกระดับการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
1. มาตรการเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 
วิธีการด าเนินการ 
 ประชุมชี้แจงและก าชับบุคลากรในหน่วยงานทุกคนให้ทราบและปฏิบัติตามขั้นตอนการขอยืมทรัพย์สิน
ของราชการอย่างถูกต้อง / ก าหนดแนวทางในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในยามฉุกเฉิน หรือนอกเวลา
ราชการ เป็นต้น / จัดท าเอกสาร ระเบียบขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของราชการปิดไว้ในที่เปิดเผย เพ่ือให้การ
ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
 
ผู้รับผิดขอบ 
 หัวหน้าส านักปลัด / ผู้อ านวยการกอง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม พ.ศ.2564 - กันยายน พ.ศ.2565 
 
 การก ากับติดตาม 
 หัวหน้าส านักปลัด / ผู้อ านวยการกอง รวบรวมสถิติการขอยืมทรัพย์สินของราชการของส านัก / กอง 
ของตน ประเมินข้อเท็จจริง รวบรวมข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และรายงานในที่ประชุมประจ าเดือนของ
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 
วิธีการด าเนินการ 
 ให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม จัดท า/รวบรวมเอกสาร หรือรายงานต่างๆ ตาม
ตัวชี้วัดการประเมิน ITA เข้าร่วมการฝึกอบรม การสัมมนา หรือประชุมชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ศึกษาจากคู่มือการเข้ารับการประเมิน ITA ที่จัดท าโดย ส านักงาน ป.ป.ช. / แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบใน
การจัดกิจกรรม จัดท า/รวบรวมเอกสาร หรือรายงานต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เผยแพร่ข้อมูล
ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
ผู้รับผิดขอบ 
 หัวหน้าส านักปลัด / ผู้อ านวยการกอง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ต.ค. พ.ศ.2564 - เม.ย. พ.ศ.2565 
 
 การก ากับติดตาม 
 ประชุมรายงานผลการจัดกิจกรรม เผยแพร่ข้อมูล เอกสาร หรือรายงานต่างๆ ในการประชุม
คณะท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


