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 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และน าข้อมูลผลการประเมิน
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม      
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกัน    
และปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด า เนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล  

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลปะลุรู ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ 
(3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน 
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกัน
การทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลปะลุรูในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลปะลุรู หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิเคราะห์ 
การประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน      
ของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้
กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ  
ซึ่งสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้      
การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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 1.หลักกำรและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)       
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก     
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ            
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเป็นการยกระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมิน
และแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม  
 2. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลปะลุรู 
อ ำเภอสุไหงปำดี จังหวัดนรำธิวำส  
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปะลุรู อ าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาสโดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.36 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส    
ในการด าเนินงาน ระดับ A โดยมคีะแนนรายตัวชี้วัด ดังนี้ 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 100.00 
2 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 94.64 
3 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 92.42 
4 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 92.25 
5 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 91.00 
6 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 90.88 
7 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 89.69 
8 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 88.40 
9 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 85.15 
10 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.63 

  สรุปได้ว่าจุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100.00 คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต ส่วนที่ได้คะแนนต่ าสุดเท่ากับร้อยละ 83.63 คือ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
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  3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนี     
ของเทศบาลต าบลปะลุรู อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล       
ในแต่ละตัวชี้วัด ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  
  3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.00 ขึ้นไป) จ านวน 6 ตัวชี้วัด คือ 
  (1) ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็นคะแนน   
จากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ  
   - การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   - มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตภายในหน่วยงาน ที่แสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน เพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีความพยายามในการด าเนินงานการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
  (2) ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.64 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบ    
ใน 5 ประเด็น คือ 
   - ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
   - การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
   - การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วม 
  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน และการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
  จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงาน  ทั้งนี้หน่วยงาน
ควรเพ่ิมเติมการเผยแพร่ข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดในการประเมิน เพ่ือสามารถยกระดับการด าเนินงาน
ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ         
แก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้น โดยประเด็นที่ควรมีการเปิดเผยเพิ่มเติม คือ 
   1. ตัวชี้วัด ข้อ O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี และตัวชี้วัด ข้อ O20 รายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี โดยให้ระบุข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หากไม่มี
ให้ระบุค าว่า ไม่มีในข้อมูลด้วย 
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  (3) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.42         
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
คุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  
ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมิน
การรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือแลกกับ
การปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวม  
ของหน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
  จากผลการประเมินอยู่ในขั้นดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานการด าเนินงาน ด้านการให้บริการ
แก่ผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน และด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลักต่อไป 

  (4) ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.25  เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้อง
ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ การจัดท าแผนงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึง
การประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงาน      
ลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต 
ภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน 
รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน 
เพ่ือป้องกันการทุจริต  
  จากผลการประเมินอยู่ในขั้นดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานการแก้ไขปัญหาการทุจริต แสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานและผู้บริหารให้ความส าคัญในการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนในหน่วยงานได้ 
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นต่อไป 

  (5) ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.00 เป็นคะแนนจากการประเมิน 
การรับรู้ของบุคลากรภายในของหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็น   
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เป็นไปอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จัก   
เป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่    
ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม  นอกจากนี้ยัง
ประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากร   
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ในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ  ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยง    
ที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 
  จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้หน่วยงานควรให้ความส าคัญในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในการให้ความส าคัญกับงานที่ปฏิบัติมากกว่าธุระส่วนตัว ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

  (6) ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.88 เป็นคะแนนจากการประเมิน       
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง   
กับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ท าในธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิด         
การแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่ม หรือพวกพ้อง  
  จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจ 
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงานและสั่งการต่างๆ ทั้งนี้ควรส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมกลไกการประเมินผลปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง และพัฒนากระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 

 3.2 จุดที่ต้องพัฒนำ (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 90.00) จ านวน 4 ตัวชี้วัด คือ 
  (1) ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.69 เป็นคะแนน 
จากการประเมินจากการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่             
และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานการให้บริการให้มี   
ความโปร่งใสมากข้ึนด้วย  
  จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การปรับปรุงระบบการท างานของหน่วยงาน มีการด าเนินการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและโปร่งใสได้ดี 
ทั้งนี้หน่วยงานควรส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/  
การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น มีความทันสมัยตามเทคโนโลยีที่มีและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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   (2) ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.40  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง  
หรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน 
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจน       
และสะดวก นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ           
ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล       
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
  จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีการรับรู้แนวทางปฏิบัติ    
ในการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานควรปรับปรุงในประเด็น การส่งเสริมการให้ความรู้
กับบุคลากรของหน่วยงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง การอ านวยความสะดวก
เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ทั้งนี้ เทศบาลต าบลปะลุรู 
ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการยืมทรัพย์สินของหน่วยงาน พร้อมทั้งเผยแพร่แนวทางปฏิบัติดังกล่าวทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อย เมนูคู่มือมาตรฐานการให้บริการ ทุกส านักกองจึงเห็นควรแจ้งแนวทางปฏิบัติ
ดังกล่าวให้บุคลากรภายในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ มอบให้มีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ และสามารถชี้แจงแนวทาง
ปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการแก่บุคคลภายนอกทราบได ้
  (3) ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.15 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง     
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่ วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ  
เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุ นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคคลภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
  จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีการรับรู้ในการด าเนินการ   
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ทั้งนี้ควรส่งเสริมและพัฒนาวิธีการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แผนการใช้งบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ   
จัดจ้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และช่องทางติดต่อ - สอบถาม ให้บุคลากรภายใน สามารถมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน ให้ครบองค์ประกอบ โดยด าเนินการในรูปแบบ    
การประชุมประจ าเดือน หรือจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล อินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์
ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆของหน่วยงาน 
เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line Facebook) เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้การด าเนินงานใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และเกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  
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  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.63 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร     
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทาง  ที่หลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ 
และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน  นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสาร       
กับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  
  จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน เกิดการรับรู้ของผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปอย่าง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ควรส่งเสริมการพัฒนาด้านการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานให้ง่ายและมีความ
สะดวก มีช่องทางที่หลากหลาย เพ่ิมช่องทางการรับแจ้งข้อมูลการทุจริตที่หลากหลาย เข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้น
พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงหรือตอบค าถาม เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานให้มีความชัดเจน 
ถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 4. ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
  4.1 ผลกำรประเมินตำมแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) 
คะแนน IIT มีคะแนนรวมเท่ากับร้อยละ 89.53 ผ่านเกณฑ์เป้าหมายการประเมิน บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้ม
การด าเนินงาน ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่      
มีความเชื่อมั่น และแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน ให้มีผลการประเมินให้ดียิ่งขึ้น      
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นกำรประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนำ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (1) การปฏิบัติงานหรือให้บริการ 
ของบุคลากรในหน่วยงาน แก่ผู้มา
ติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จัก
เป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียม 

- การปฏิบัติงานหรือให้บริการของ
บุคลากรในหน่วยงานต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ได้ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด และปฏิบัติแก่ผู้มาติดต่อ
ทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็น
การส่วนตัวเป็นไปอย่างเท่าเทียม 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นกำรประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนำ 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
 
 

(2) การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุ มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
 

(3) การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
ในประเด็นการสอบถาม การทักท้วง 
และการร้องเรียน 
 

- สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ
โดยทั่วกัน 

- สร้างการรับรู้การจัดซื้อจัดจ้าง 
และการตรวจรับพัสดุ ที่มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิดการ
เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ 

- เพ่ิมช่องทางและกระบวนการ 
ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถ
สอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน 
ในประเด็นการใช้งบประมาณ  
ของหน่วยงานได้ โดยมีการก าหนด
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ (1) การมอบหมายงานจากบังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม 
 

(2) การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุน 
การศึกษา อย่างเป็นธรรม 

- มีการมอบหมายงานตามต าแหน่ง
หน้าที่อย่างชัดเจน เป็นไปตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

- มีการก าหนดหลักเกณฑ์ ในการ 
ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน และการให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ อย่างเป็นธรรม  
ไม่เลือกปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

(1) ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน  
ในหน่วยงาน  
(2) การรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
 

- ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยก าหนด 
ขั้นตอนการยืมที่ถูกต้อง พร้อมให้
ทุกส านัก/กองประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรของหน่วยงานและหน่วยงาน
ภายนอกทราบและถือปฏิบัติ  
อย่างเคร่งครัด  
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  4.2 ผลกำรประเมินตำมแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก  (EIT) 
คะแนน EIT มีคะแนนรวมเท่ากับร้อยละ 88.58 ผ่านเกณฑ์เป้าหมายการประเมิน ซึ่งเป็นการประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไม่เลือกปฏิบัติ 
ของหน่วยงาน บ่งชี้ให้เห็นว่ามีแนวโน้มการให้บริการและด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมาตรฐาน
การให้บริการ จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าผู้มาติดต่อ หรือผู้มารับบริการส่วนใหญ่ มีความเชื่อมั่นในการ
ให้บริการของหน่วยงาน ที่มุ่งสู่หลักความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการให้บริการ เป็นไปตามแนวทางการป้องกัน   
และปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับ
หน่วยงาน ให้มีผลการประเมินให้ดียิ่งขึ้น มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นกำรประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนำ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

(1) หน่วยงานมีการด าเนินงาน โดยค านึง 
ถึงผลประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก 

- เผยแพร่ผลการด าเนินงานต่างๆ 
ของเทศบาลให้ประชาชนได้ทราบ 
ตามช่ องทางประชาสั ม พันธ์         
ที่หลากหลาย และด าเนินงานโดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชน
จะได้รับและคุ้มค่ากับงบประมาณ
ที่ได้ใช้ไป  

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ   
การสื่อสาร 

(1) การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล  
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน 

 

 

(2) มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมี
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ได้อย่างชัดเจน 
 
 

- จัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆของหน่วยงานที่มี
ความหลากหลาย  เข้ าถึ ง ง่ าย      
ไม่ซับซ้อน เหมาะแก่การรับรู้    
ของสาธารณชนทุกกลุ่ม 

-  จัดให้มี ช่องทางสื่ อสารและ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ประชาชน
สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ และ
สามารถตอบให้ประชาชนทราบได้
อย่างชัดเจนทันท่วงทีหรือเร็วที่สุด 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นกำรประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนำ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ   
การสื่อสาร 

(3) มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

- ก าหนดและเผยแพร่ช่องทางที่
ประชาชนสามารถร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ที่หลากหลายเข้าถึงง่าย 
สามารถสังเกตได้ง่าย และมีมาตรการ
คุ้มครองและปกปิดข้อมูลของ     
ผู้ร้องเรียนได้อย่างปลอดภัย 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง    
การท างาน 

(1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น  
(2) หน่วยงานมีการปรับปรุง      
การด าเนินงาน/การให้บริการให้ดี
ขึ้น 

- จัดให้มีการอ านวยความสะดวก 
ในการบริการประชาชนหรือผู้มาติดต่อ 
เช่น เก้าอ้ีรับรอง ป้ายบอกทิศทาง 
แผนผัง ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการ
ให้บริการ ช่องทางการติดต่อ แบบ
ค าร้องพร้อมตัวอย่าง และสถานที่
เหมาะสมในการใช้บริการของ
ผู้สู งอายุ  ผู้ พิการ สตรีมีครรภ์  
ให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรี มีแสง
สว่างเพียงพอ และน้ าดื่มบริการ  
- มีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ สรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบ และน าข้อเสนอแนะจาก    
ผู้มารับบริการ มาปรับปรุงและพัฒนา 
การด าเนินการ/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
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 4.3 ผลกำรประเมินตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) คะแนน OIT          
มีคะแนนรวมเท่ากับร้อยละ 97.32 เป็นการประเมินที่มีวัตถุประสงคใ์นการเผยแพร่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนได้รับรู้อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกัน
การทุจริต ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของหน่วยงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน โดยสิ่งที่ควร 
เป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน ให้มีผลการประเมินให้ดียิ่งขึ้น มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นกำรประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนำ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (1) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
(2) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

- แสดงข้อมูลตามตัวชี้วัดก าหนด 
ให้ครบถ้วน เช่น ข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค หากไม่มี ให้ระบุ
ว่าไม่มีด้วย 
 

 5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนำเนื่องจำกได้คะแนนต่ ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.63 ซึ่งประเมินจากการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ 

ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วน

และเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ 

รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็น

เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมิน

การรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  

ซ่ึงสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด หัวข้อกำรประเมิน ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (E6) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน มีลักษณะ 

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางที่หลากหลาย 
เพียงใด 

88.34 

(E7) หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงาน หรือข้อมูล 
ที่สาธารณชนควรรับทราบ อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด  

78.65 

(E8) หน่วยงานมีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ 
หรือไม ่

88.24 
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ตัวช้ีวัด หัวข้อกำรประเมิน ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (E9) หน่วยงาน มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมี

ข้อสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยพียงใด  

80.59 

(E10) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน
หรือไม ่

82.35 

 จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน   
ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน เกิดการรับรู้ของผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปอย่าง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ควรส่งเสริมการพัฒนาด้านการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานให้ง่ายและมีความสะดวก 
มีช่องทางที่หลากหลาย เพ่ิมช่องทางการรับแจ้งข้อมูลการทุจริตที่หลากหลาย เข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้น พร้อม
มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงหรือตอบค าถาม เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานให้มีความชัดเจน 
ถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

  6. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยให้ดีขึ้น 

มำตรกำร/แนวทำง ขั้นตอนหรือวิธีกำร ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับติดตำม 
1. การปฏิบัติงาน/ให้บริการ 
แก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียม 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ก าหนดมาตรการในการด าเนินการ
กับบุคลากรที่ให้บริการ โดยเลือก
ปฏิบัติและไม่เป็นธรรม เช่น การตักเตือน 
การภาคทัณฑ์ 
2. ก าหนดแนวทางในการยกย่อง 
ชื่นชมบุคลากร ที่ให้บริการประชาชน
ตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
3. ก าหนดช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติ
และให้บริการโดยไม่เป็นธรรม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้นปี  
งบประมาณ 
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มำตรกำร/แนวทำง ขั้นตอนหรือวิธีกำร ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับติดตำม 
2.  การเผยแพร่ข้อมูล
การใช้จ่ายงบประมาณ
ให้บุคลากรทราบ เช่น 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี รายงานการใช้จ่าย 
งบประมาณ   

1. ก าหนดมาตรการในการเผยแพร่
ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณ 
2. เผยแพร่ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ 
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน    
ให้บุคลากรของหน่วยงานทราบ 

กองคลัง รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบรอบ 6  เดื อน 
และประจ าปี 

3.  การจัดซื้ อจัดจ้ าง/ 
การจัดหาพัสดุ และการ
ตรวจรับพัสดุ ที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ 
ให้ผู้ประกอบการรายใด
รายหนึ่ง  

1. ก าหนดมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ก าหนดช่องทางให้บุคลากร      
มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ 

กองคลัง รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้นปี  
งบประมาณ 

4. การได้รับการมอบหมาย
งานจากผู้บังคับบัญชา 
การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึก 
อบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษา   

1. ก าหนดมาตรการการตรวจสอบ
การใช้ดุลยพินิจ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้นปี  
งบประมาณ 

5. แนวทางปฏิบัติการยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

1. จัดท าคู่มือการใช้ทรัพย์สิน ของทาง 
ราชการ พร้อมเผยแพร่ประชาสมัพันธ์
ทางช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน 
2. ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

กองคลัง 
 
 
 

ทุกกองงาน 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้นปี  
งบประมาณ 

6. การด าเนินงาน โดยค านึง 
ถึงผลประโยชน์ของประชาชน 
และส่วนรวมเป็นหลัก 

1. ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

ทุกกองงาน รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้นปี  
งบประมาณ 
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มำตรกำร/แนวทำง ขั้นตอนหรือวิธีกำร ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับติดตำม 
7. เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
ของหน่วยงาน เช่น ที่สามารถ
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
และมีช่องทางที่หลากหลาย  

1. ก าหนดให้มีช่องทางประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงาน 
ที่หลากหลาย ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 
2. เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
และเป็นปัจจุบันแก่ประชาชนทราบ 
ทุกช่องทางการสื่อสาร  

กองยุทธศาสตร์ฯ 
 
 
 
   ทุกกองงาน 

 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้นปี  
งบประมาณ 

8. ก าหนดช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร หรือรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน 

1. ก าหนดช่องทางติดต่อสื่อสาร 
หรือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มา
ติดต่อหรือรับบริการ  

กองยุทธศาสตร์ฯ รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้นปี  
งบประมาณ 

9. ก าหนดช่องทางให้ผู้
มาติดต่อหรือรับบริการ 
สามารถร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

1. ก าหนดมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้นปี  
งบประมาณ 

10. ปรับปรุงการ
คุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้ บริการ วิธีการ
และข้ันตอนการ
ด าเนินงาน  

1. จัดท าแผนผังแสดงขั้นตอน/
ระยะเวลาการให้บริการประชาชน
ทุกกระบวนงาน พร้อมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ 
ตามช่องทางที่หลากหลาย 
2. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น 
3. ประเมินความพึงพอใจของผู้มา
ติดต่อหรือรับบริการ พร้อมรายงาน
ผลการประเมินให้ผู้บริหารทราบ 

ทุกกองงาน รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้นปี  
งบประมาณ 
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มำตรกำร/แนวทำง ขั้นตอนหรือวิธีกำร ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับติดตำม 
11. การอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการ ประชาชน
หรือผู้มาติดต่อ 

1. จัดให้มีเก้าอ้ีรองรับผู้มาติดต่อ
หรือรับบริการอย่างเพียงพอ 
2. จัดท าแบบค าร้องและตัวอย่าง
การกรอกข้อมูล มอบเจ้าหน้าที่    
ให้ค าแนะน า  
3. มีป้ายบอกทิศทางหรือต าแหน่ง
ในการเข้าถึงจุดให้บริการอย่าง
สะดวกและชัดเจน 
4. ในจุดที่อันตราย ออกแบบให้สามารถ
เห็นได้ชัดเจน 
5. การออกแบบสถานที่ ที่เหมาะ
แก่ผู้มาใช้บริการ เช่นผู้พิการ สตรี 
มีครรภ์ ผู้สูงอายุ 
6. มีแสงสว่างที่เพียงพอ 
7. การให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ
สัญญาณ wifi แก่ผู้มาใช้บริการ 
8. มีจุดคัดกรองผู้มาติดต่อ 
9. มีการให้บริการนอกสถานที่ และ
นอกเวลาราชการ 

ทุกกองงาน รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้นปี  
งบประมาณ 

 

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



 

 

ภาคผนวก 
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รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2565

คะแนนภาพรวมหนวยงานเทศบาลตำบลปะลุรู : 92.36 คะแนน

ระดับผลการประเมิน : A

คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน

1 การปองกันการทุจริต 100.00

2 การเปดเผยขอมูล 94.64

3 คุณภาพการดำเนินงาน 92.42

4 การแกไขปญหาการทุจริต 92.25

5 การปฏิบัติหนาที่ 91.00

6 การใชอำนาจ 90.88

7 การปรับปรุงการทำงาน 89.69

8 การใชทรัพยสินของราชการ 88.40

9 การใชงบประมาณ 85.15

10 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 83.63

0

50

การปฏบิตัหินา้ที�
91.00 การใชง้บประมาณ

85.15

การใชอํ้านาจ
90.88

การใชท้รัพยส์นิของรา
88.40

การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ
92.25คณุภาพการดําเนนิงาน

92.42

ประสทิธภิาพการสื�อสาร
83.63

การปรับปรงุการทํางาน
89.69

การเปิดเผยขอ้มลู
94.64

การป้องกนัการทจุรติ
100.00
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กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ
     ระดับ A : เทศบาลตำบลปะลุรูมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยูใน

ระดับท่ีดี ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเปาหมายหลักเพื่อใหหนวยงาน

ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยูที่ (92.36) คะแนน ขอเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวน

ไดสวนเสียภายใน (IIT) หนวยงานไดมีการดำเนินตามแบบวัด IIT ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งนี้ ควรพัฒนาและ

ปรับปรุงการดำเนินการตาม ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ ซ่ึงผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ

โดยเฉพาะในขอดังตอไปนี้ ขอ I7 หนวยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพรและประชาสัมพันธแผนการใชจายงบประมาณประจำป โดยอาจพิจารณาจัดประชุม

ช้ีแจงแผนการใชจายงบประมาณประจำปใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบการสรุปขอมูล หรืออินโฟกราฟก หรือขาว

ประชาสัมพันธภายใน และเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบอยางทั่วถึงผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ เชน ชองทางออนไลน (Line, Facebook)

หรือบอรดประชาสัมพันธ เปนตน ขอ I11 หนวยงานควรจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจางฯ (อางอิงจาก o21) พรอมทั้งเผยแพรกระบวนการจัดซื้อจัดจางฯ ใหครบ

ตามองคประกอบ (อางอิงจาก o22) โดยเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง/จัดหาพัสดุรายเดือนหรือรายป เพื่อแสดงถึงความโปรงใสและประชาสัมพันธสรางความ

เขาใจใหแกบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก ขอ I12 หนวยงานควรประชาสัมพันธชองทางในการติดตอ - สอบถาม เพื่อใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น

สอบถาม หรือทักทวงในเรื่องการใชจายงบประมาณ รวมถึงพัฒนาและประชาสัมพันธขั้นตอนและชองทางการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให

บุคลากรสามารถรองเรียนในกรณีที่มีการใชจายงบประมาณไมถูกตอง ขอเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)

ในสวนของการประเมินตามแบบวัด EIT หนวยงานไดมีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ดีเยี่ยมควรรักษามาตรฐานไว นอกจากนี้ ควร

พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดท่ีมี

ผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในขอดังตอไปน้ี ขอ E7 หนวยงานจะตองมีการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผานชองทางที่หลากหลายและอำนวย

ความสะดวกในการเขาใชงาน ขอ E9 หนวยงานควรจัดทำและเผยแพรชองทางการติดตอ - สอบถามขอมูลโดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง รวมทั้ง ควรจัด

ทำชองทางท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยังเครือขายสังคมออนไลน เชน Facebook Twitter หรือ Instagram เปนตน นอกจากนี้ ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดท่ี

บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดโดยงาย ขอ E10 หนวยงานควรเผยแพรชองทางการรองเรียนเจาหนาที่ของหนวยงาน ผานชองทางออนไลนจัดใหมี

มาตรการคุมครองและปกปดขอมูลผูแจงเบาะแส นอกจากน้ี ควรเผยแพรชองทางดังกลาวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นไดงาย เชน บริเวณจุดให

บริการหรือจุดประชาสัมพันธของหนวยงาน เปนตน ขอเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) เทศบาลตำบลปะลุรูควร

พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังนี้ ตัว

ช้ีวัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 - (O20 สาเหตุที่ไมไดคะแนน เนื่องจากไมมีปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ดังนั้น หนวยงานตองแสดงผลการ

ดำเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจำป มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ อยางนอยตองประกอบดวย ผลการใชจายงบประมาณ

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564)

แนวโนม้
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รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2565

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 89.47

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 31.91% 68.09% 89.47

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 31.91% 68.09% 89.47

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอย

เพียงใด

67.51

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป

กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

19.15% 0.00% 40.43% 40.43% 67.51

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 88.99

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

มุงผลสำเร็จของงาน 0.00% 0.00% 29.79% 70.21% 90.17

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 0.00% 2.13% 34.04% 63.83% 87.34

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 0.00% 31.91% 68.09% 89.47

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



21/12/65 11:39 about:blank

about:blank 4/17

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

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

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

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหส่ิงดังตอไปน้ี แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการ

ตอบแทนในอนาคต หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชนอื่น ๆ เชน การยกเวนคาบริการ การอำนวยความสะดวกเปนกรณีพิเศษ เปนตน 0.00% 100.00% 100.00

I7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 66.74

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มาก

นอยเพียงใด

2.13% 23.40% 46.81% 27.66% 66.74

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 92.28

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

คุมคาตอประโยชนท่ีไดรับ 0.00% 0.00% 23.40% 76.60% 92.28

เปนไปตามวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 0.00% 0.00% 23.40% 76.60% 92.28

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 97.19

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

91.49% 8.51% 0.00% 0.00% 97.19
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I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 99.30

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวง

เวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด

97.87% 2.13% 0.00% 0.00% 99.30

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 77.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 0.00% 0.00% 31.91% 68.09% 89.47

เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 57.45% 6.38% 8.51% 27.66% 64.53

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 78.36

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สอบถาม 4.26% 6.38% 38.30% 51.06% 78.83

ทักทวง 4.26% 4.26% 42.55% 48.94% 78.85

รองเรียน 4.26% 8.51% 38.30% 48.94% 77.40

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 81.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 0.00% 4.26% 48.94% 46.81% 81.00

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 85.94

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มาก

นอยเพียงใด

0.00% 2.13% 38.30% 59.57% 85.94
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I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 79.53

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ

การใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

8.51% 2.13% 31.91% 57.45% 79.53

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 99.30

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอย

เพียงใด

97.87% 2.13% 0.00% 0.00% 99.30

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในสิ่งที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการ

ทุจริต มากนอยเพียงใด

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 99.53

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 95.74% 4.26% 0.00% 0.00% 98.60

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 นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

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 76.77

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

6.38% 0.00% 51.06% 42.55% 76.77

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 85.23

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน

ของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

2.13% 0.00% 38.30% 59.57% 85.23

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 98.60

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

95.74% 4.26% 0.00% 0.00% 98.60

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 81.72

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 2.13% 51.06% 46.81% 81.72

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด

88.06

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด

0.00% 0.00% 36.17% 63.83% 88.06
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I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 88.77

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต

มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 34.04% 65.96% 88.77

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 หนวยงานของทานมีปญหาการทุจริตที่ยังไมไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 99.30

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทานมีปญหาการทุจริตท่ียังไมไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 97.87% 2.13% 0.00% 0.00% 99.30

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปน้ี ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 87.57

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เผาระวังการทุจริต 2.13% 0.00% 34.04% 63.83% 86.64

ตรวจสอบการทุจริต 2.13% 0.00% 34.04% 63.83% 86.64

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 2.13% 0.00% 25.53% 72.34% 89.45

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริต

ในหนวยงาน มากนอยเพียงใด

90.17

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 29.79% 70.21% 90.17
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I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 87.70

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 0.00% 0.00% 36.17% 63.83% 88.06

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 0.00% 2.13% 31.91% 65.96% 88.04

ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 0.00% 0.00% 36.17% 63.83% 88.06

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 0.00% 2.13% 36.17% 61.70% 86.64

E1 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 96.12

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 2.94% 97.06% 99.03

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 20.59% 79.41% 93.21

E2 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 91.26

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ

อ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 26.47% 73.53% 91.26

E3 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปดบังหรือบิดเบือนขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทาน มากนอยเพียงใด 98.03

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปดบังหรือบิดเบือนขอมูลเกี่ยวกับการ

ดำเนินการ/ใหบริการแกทาน มากนอยเพียงใด

97.06% 0.00% 2.94% 0.00% 98.03

E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00
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E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

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

E5 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 76.71

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 70.59% 29.41% 76.71

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 88.34

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 2.94% 0.00% 35.29% 61.76% 85.41

มีชองทางหลากหลาย 0.00% 0.00% 26.47% 73.53% 91.26

E7 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 78.65

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 64.71% 35.29% 78.65

E8 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 88.24

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ

หรือไม

88.24% 11.76% 88.24

E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 80.59

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับ

การดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 58.82% 41.18% 80.59
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E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 82.35

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 82.35% 17.65% 82.35

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 83.50

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 83.50

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 70.79

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด

2.94% 5.88% 67.65% 23.53% 70.79

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

98.06

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 5.88% 94.12% 98.06
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E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 96.12

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 11.76% 88.24% 96.12

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสราง 100.00

O2 ขอมูลผูบริหาร 100.00

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 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 ไมมีการวิเคราะหปญหา/อุุปสรรค และขอเสนอแนะ 0.00
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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 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณประจำป

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป รอบ 6

เดือน

100.00

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป ไมมีการวิเคราะหปญหา/อุุปสรรค และขอเสนอแนะ 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

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00
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ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

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 นโยบายไมรับของขวัญ (No Gift Policy) 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 ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 100.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 100.00
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ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

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 3 9 0

31 – 40 ป 4 9 0

41 – 50 ป 0 6 0

51 – 60 ป 1 2 0

มากกวา 60 ป 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 1 3 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 4 11 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 1 0 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 2 11 0

สูงกวาปริญญาตรี 0 1 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลท่ัวไป 8 26 0

หนวยงานของรัฐ 0 0 0

องคกรธุรกิจ 0 0 0

อ่ืน ๆ 0 0 0
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ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 - 30 ป 0 2 0

31 - 40 ป 6 10 0

41 - 50 ป 10 5 0

51 - 60 ป 9 5 0

มากกวา 60 ป 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 6 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 8 6 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 3 2 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 6 12 0

สูงกวาปริญญาตรี 2 2 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2565

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน

 53.19%  46.81%  0.00%  0.00%

ระยะเวลาการปฏบิตังิาน(ปี)

จํา
นว
น(
คน

)

เพศชาย
เพศหญงิ
เพศอื�นๆ

1 - 5 ปี ุ6 - 10 ปี 11 - 20 ปี มากกวา่ 20 ปี
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