
            
    

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย   

ท่ี  พช 75101 /256๔                วันท่ี   ๑  กันยายน  256๔ 

เรื่อง   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (ITA)  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.256๔ และรายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ  
ภายในหนวยงาน พ.ศ.256๔ 

 
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ไดเขารวมโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.256๔ ไดเริ่มกระบวนการประเมิน ITA ผานระบบ ITAS ท่ีเว็บไซต http://itas.nacc.go.th/ 
ตั้งแตวันท่ี ๑ กุมภาพันธ 256๔ และไดสิ้นสุดกระบวนการประเมิน ITA เม่ือวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดย
คณะท่ีปรึกษาไดตรวจใหคะแนนและใหขอเสนอแนะในการยกระดับคุณธรรมแลความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี 1๑๔/256๔ เม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม 
256๔ เห็นชอบใหสํานักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให
หนวยงานภาครัฐท่ีเขารวมการประเมินและสาธารณชนรับทราบ นั้น 

สํานักปลัด ขอรายงานผลการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานของรัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔ และรายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสฯ ภายในหนวยงาน พ.ศ.256๔ รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

 (ลงชื่อ).........................................................   
              (นางสาวศรีวรรณ   คํารุน)  

                           นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 

 

- ความเห็นหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 

(ลงชื่อ)....................................................   
         (นางสาวมลิวรรณ  เชือ้หนองใฮ)  

                  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

     
 

 

           

/ความเห็น...... 

http://itas.nacc.go.th/%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88
http://itas.nacc.go.th/%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88


-2- 

 

- ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 

(ลงชื่อ)....................................................   
         (นางสาวมลิวรรณ  เชือ้หนองใฮ)  

                        หวัหนาสํานักปลัดรักษาราชการแทน 

                            ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 
 
- ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 (ลงชื่อ)……………………………………………….  
          (นายสมชาย  แกวพวง)  

            นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          /การประเมิน..... 
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การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนนิงานของหนวยงานของรัฐ (ITA)  

 
1. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (ITA) ประกอบดวย 10 
ตัวชี้วัด โดยประกอบดวยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 3  สวนโดยสรุป ดังนี้ 
 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
แบบวัดการรับรูของผู มีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี รอยละ 30 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรูของผู มีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน รอยละ 30 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(OIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล รอยละ 40 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 

 
2. กําหนดเกณฑการประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะคาคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 
100 คะแนน และระดับผลการประเมิน โดยจําแนกออกเปน 7 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        /ผลการประเมิน..... 
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ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ 

 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT ) 
ตัวชี้วัด ผลคะแนน 

1. การปฏิบัติหนาที 100 
2. การใชงบประมาณ  100 
3. การใชอํานาจ  100 
4. การใชทรัพยสินของราชการ  100 
5. การแกไขปญหาการทุจริต 100 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
( External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 95 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.49 
8. การปรับปรุงการทํางาน 95.60 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) 

9. การเปดเผยขอมูล 84.06 
10.การปองกันการทุจริต 100 

คะแนนเฉลี่ย 95.42 
 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.256๔ ขององคการบริหาร
สวนตําบลตาดกลอย ในภาพรวมมีระดับคะแนน 95.42 คะแนน จัดอยูในระดับ AA  
 

 

/แบบวัดการรับรู..... 
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 แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
 ผลการประเมินการตอบแบบวัดความรูบุคลากรภายในองคกร มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

- หนวยงานสามารถดําเนินการไดครบถวนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA โดย 
สามารถบรรลุความสําเร็จในการเปนหนวยงานตนแบบดานคุณธรรมและความโปรงใสใหแกหนวยงานอ่ืนๆ ได 

 แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 
 ผลการประเมินการตอบแบบสอบถามผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 - รายละเอียดบางตัวชี้วัดท่ีจําเปนตองให ความสําคัญในการกํากับดูแล หรือสงเสริมการทํางานอีก
เพียงเล็กนอยเพ่ือยกระดับคุณภาพในการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน คาดหมายไดวา หากหนวยงานยังมีกลไกการ 
พัฒนาอยางตอเนื่อง หนวยงานจะสามารถสรางผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานท่ีนํามาสูความเชื่อม่ันศรัทธา และ
สรางความไววางใจแกสาธารณชนไดมากยิ่งข้ึนตอไป ในอนาคต  

 แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
 - ประเด็นท่ีควรมีการเปดเผย หรือบริหารจัดการใหดียิ่งข้ึน เนื่องจากหนวยงานยังไมเขาใจ
รายละเอียดของแตละตัวชี้วัดและขอจําจัดของการเปดเผยขอมูลในเว็บไซต www.tadkloi.go.th  จึงทําให
เตรียมขอมูล และองคประกอบดานขอมูลไมสอดคลองกับตัวชี้วัด ไดแก 
 o2 ขอมูลผูบริหาร  
 o8 Q&A 
 ๐17 E-Service 
 o27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล  
 o๓๐ ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ขอเสนอแนะ 
 o2 ขอมูลผูบริหาร  
 - แสดงขอมูลของผูบริหารสูงสุดหรือหัวหนาหนวยงาน และผูดํารงตําแหนงทางการบริหารของ 
หนวยงาน โดยควรแสดงอยางนอยประกอบดวย ดวยชื่อ-นามสกุล ตําแหนง รูปถาย และชองทางการติดตอ 
ของผูบริหารแตละคนให ชัดเจน ในกรณีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรครอบคลุมท้ังฝายการเมือง และ 
ฝายขาราชการประจํา 
 o8 Q&A 
 - แสดงตําแหนงบนเว็บไซต ของหนวยงานท่ีบุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอมูลตาง ๆ ไดผา
นทางหนาเว็บไซต และหนวยงานสามารถสื่อสารใหคําตอบกับผูสอบถามได โดยมีลักษณะเปน "การสื่อสารได
สองทาง" ยกตัวอยางเชน Web board, กลองขอความถาม-ตอบ เปนตน 
 ๐17 E-Service 
 - แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหนวยงานผานชองทางออนไลน  
เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกแกผูขอรับบริการ โดยตองสามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนได 
จากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 
 
 
 

    
    /o27….. 

http://www.tadkloi.go.th/
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 o27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล  
 - แสดงหลักเกณฑการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียังใชบังคับในหนวยงานในปท่ีรับการ
ประเมิน อยางนอยประกอบดวยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร การพัฒนา
บุคลากร การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกาลังใจ 
 o๓๐ ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 - แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ การทุจริต และประพฤติ 
มิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการ 
คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแสและ เพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติตามขอ O29 ท้ังนี้ สามารถเขาถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 
 จึงควรมีการทําความเขาใจกับรายละเอียดของแตละตัวชี้วัดกอนจะดําเนินการเตรียมขอมูล OIT 
เพ่ือใหถูกตองตรงตามองคประกอบของแตละตัวชี้วัด เห็นควรพิจารณาแจงใหผู ท่ีเก่ียวของปฏิบัติตาม 
ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ ของ ป.ป.ช. 
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รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

คะแนนภาพรวมหนวยงานองคการบริหารสวนตำบลตาดกลอย : 95.42 คะแนน

ระดับผลการประเมิน : AA

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน

1 การปฏิบัติหนาที่ 100.00

2 การใชงบประมาณ 100.00

3 การใชอำนาจ 100.00

4 การใชทรัพยสินของราชการ 100.00

5 การแกไขปญหาการทุจริต 100.00

6 การปองกันการทุจริต 100.00

7 การปรับปรุงการทำงาน 95.60

8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.49

9 คุณภาพการดำเนินงาน 95.00

10 การเปดเผยขอมูล 84.06

0

50

การปฏบิตัหินา้ที�

100.00
การใชง้บประมาณ

100.00

การใชอํ้านาจ

100.00

การใชท้รัพยส์นิของราชก

100.00

การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ

100.00
คณุภาพการดําเนนิงาน

95.00

ประสทิธภิาพการสื�อสาร

95.49

การปรับปรงุการทํางาน

95.60

การเปิดเผยขอ้มลู

84.06

การป้องกนัการทจุรติ

100.00
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กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

     หนวยงานของทานไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564 จำนวน 95.42 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ AA หมายถึง หนวยงานสามารถดำเนินการไดครบถวนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA โดย

สามารถบรรลุความสำเร็จในการเปนหนวยงานตนแบบดานคุณธรรมและความโปรงใสใหแกหนวยงานอื่นๆ ได ทั้งนี้ อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดที่จำเปนตองให

ความสำคัญในการกำกับดูแล หรือสงเสริมการทำงานอีกเพียงเล็กนอยเพื่อยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น คาดหมายไดวา หากหนวยงานยังมีกลไกการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง หนวยงานจะสามารถสรางผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานที่นำมาสูความเชื่อม่ันศรัทธา และสรางความไววางใจแกสาธารณชนไดมากยิ่งขึ้นตอไป

ในอนาคต ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปดเผย หรือบริหารจัดการใหดียิ่งขึ้น ไดแก - แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางทั่วไป เพื่อเปนการคุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแสและ

เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติตามขอ O29 ทั้งน้ี สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน - แสดงหลักเกณฑการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียังใชบังคับในหนวยงานในปที่รับการประเมิน อยางนอยประกอบดวยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกาลังใจ - แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหนวยงานผานชองทางออนไลน เพื่อ

ชวยอำนวยความสะดวกแกผูขอรับบริการ โดยตองสามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน - แสดงตำแหนงบนเว็บไซต

ของหนวยงานท่ีบุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอมูลตาง ๆ ไดผานทางหนาเว็บไซต และหนวยงานสามารถสื่อสารใหคำตอบกับผูสอบถามได โดยมีลักษณะเปน

"การส่ือสารไดสองทาง" ยกตัวอยางเชน Web board, กลองขอความถาม-ตอบ เปนตน - แสดงขอมูลของผูบริหารสูงสุดหรือหัวหนาหนวยงาน และผูดำรง

ตำแหนงทางการบริหารของหนวยงาน โดยควรแสดงอยางนอยประกอบดวย ดวยชื่อ-นามสกุล ตำแหนง รูปถาย และชองทางการติดตอของผูบริหารแตละคนให

ชัดเจน ในกรณีเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรครอบคลุมทั้งฝายการเมือง และฝายขาราชการประจำ

แนวโนม้
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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
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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 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มาก

นอยเพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

คุมคา 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00
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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
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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 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

มีการซ้ือขายตำแหนง 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว

หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00
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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 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด

100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 100.00
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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
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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 94.23

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 18.33% 81.67% 93.95

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 16.67% 83.33% 94.50

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 92.30

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ

อ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 23.33% 76.67% 92.30

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย

เพียงใด

94.50

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการ

แกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 16.67% 83.33% 94.50

E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00
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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 93.95

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 18.33% 81.67% 93.95

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 92.30

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.00% 0.00% 23.33% 76.67% 92.30

มีชองทางหลากหลาย 0.00% 0.00% 23.33% 76.67% 92.30

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 92.30

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 23.33% 76.67% 92.30

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 92.85

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน
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E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 92.85

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับ

การดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 21.67% 78.33% 92.85

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 100.00% 0.00% 100.00

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 93.40

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 19.67% 80.33% 93.40

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 93.95

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 18.03% 81.97% 93.95

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

95.05

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

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

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

95.05

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 14.75% 85.25% 95.05

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 95.60

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 13.11% 86.89% 95.60

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสราง 100.00

O2 ขอมูลผูบริหาร ไมไดรับการปรับคะแนน โดยอางอิงตามเหตุผลเดิม 16/7/64 -----

----------------- ไมมีชองทางการติดตอปลัด

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 ไมไดรับการปรับคะแนน โดยอางอิงตามเหตุผลเดิม 16/7/64 -----

----------------- ชองทางที่แนบไมเขาองคประกอบ Q&A

0.00
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ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O9 Social Network 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดำเนินงานประจำป 100.00

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 เดือน 100.00

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป 100.00

การปฏิบัติงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00

การใหบริการ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 100.00

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 100.00

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ 100.00

O17 E-Service ไมพบขอมูล 0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณประจำป

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป รอบ 6

เดือน

100.00

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00
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ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 100.00

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไมไดรับการปรับคะแนน โดยอางอิงตามเหตุผลเดิม 16/7/64 -----

----------------- หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ไมครบ 5 หลักเกณฑ ยังขาดหลักเกณฑ - การพัฒนาบุคคลากร

0.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไมไดรับการปรับคะแนน โดยอางอิงตามเหตุผลเดิม หากหนวย

งานจะใชชองทางเดียวกัน ใหปรับเปลี่ยนหัวขอของหนาเว็บไซต

เปน รองเรียนรองทุกข/รองเรียนทุจริต 16/7/64 -------------------

--- ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตอง

แยกกับชองทางรับเรื่องรองเรียน-รองทุกขทั่วไป

0.00

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร
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ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนนขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 100.00

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 100.00

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป 100.00

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 100.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 100.00

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำ

ป รอบ 6 เดือน

100.00

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 100.00

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน

100.00
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ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 – 30 ป 0 0 0

31 – 40 ป 1 2 0

41 – 50 ป 8 3 0

51 – 60 ป 19 14 0

มากกวา 60 ป 8 5 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 22 19 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 8 2 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 3 0 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 3 2 0

สูงกวาปริญญาตรี 0 1 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลท่ัวไป 25 24 0

หนวยงานของรัฐ 1 0 0

องคกรธุรกิจ 0 0 0

อ่ืน ๆ 10 0 0
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ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 - 30 ป 4 1 0

31 - 40 ป 1 11 0

41 - 50 ป 3 6 0

51 - 60 ป 1 3 0

มากกวา 60 ป 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 0 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 0 0 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 2 1 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 6 14 0

สูงกวาปริญญาตรี 1 6 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน

 100.00%  0.00%  0.00%  0.00%
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