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ค าน า 
 
 
  การประเมินคุณธรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ              
กลุ่มเข้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมิน                         
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเงินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม                       
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกัน                    
และปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงาน                
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐฉบับนี้ ประกอบตัวผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวขี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ 
(3) การใช้อ านาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการด าเนินงาน                
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘)การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การป้องกัน               
การทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Exenal) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน                      
(Open Data) ซ่ึงคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัตงิานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๔ 

  เทศบาลด าบลกุดกว้าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม                  
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งไส่ในการด าเป็นงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ                            
โดยทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ                     
คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก                 
ให้กับหน่วยงานส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index CPI) ของประเทศ
ไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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  1.หลักการและเหตุผล 

  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก                    
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการค าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมินคุณธรรมและ                   
ความโปร่ ง ใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and transparency Assessment: ITA)                    
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์            
ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกับและปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น "มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก"                    
ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่รับการประเมินได้รับทราบผล            
การประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน      
ได้อย่างเหมาะสม 

  ๒.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกุดกว้าง                
อ าภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกุดกว้าง                
อ าภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 67.86 คะแนน ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด
เกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ C โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้  

   2.1 ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT)         
มีค่าคะแนนเท่ากับ 74.52 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้  

  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน เท่ากับ 85.72 คะแนน  

  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ 67.65 คะแนน  

  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ มีผลคะแนน เท่ากับ 77.22 คะแนน  

  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ 72.00 คะแนน  

  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 70.00 คะแนน  
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  2.2 ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)                
มีผลคะแนน เท่ากับ 96.05 คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  

  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 96.80 คะแนน  

  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เท่ากับ 95.88 คะแนน    

  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีผลคะแนน เท่ากับ 95.46 คะแนน  

  2.3 ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มี
ค่าคะแนนเท่ากับ 41.72 คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้  

  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ 64.68 คะแนน  

  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 18.75 คะแนน  

  จากผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT)                  
เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) รวมทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด พบว่าเทศบาลต าบลกุดกว้าง ได้คะแนนสูงสุดรายตัวที่วัด ดังนี้ 

  อันดับ  ตัวชี้วัด     คะแนน 

  1  คุณภาพการด าเนินงาน   96.80 

  2  ประสิทธิภาพการสื่อสาร   95.88 

  3  การปรับปรุงการท างาน   95.46 

  4  การปฏิบัติหน้าที่    85.72    

  5  การใช้อ านาจ    77.22 

  6  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  72.00 

  7  การแก้ไขปัญหาการทุจริต   70.00 

  8  การใช้งบประมาณ   67.65 

  9  การเปิดเผยข้อมูล   64.68 

  10  การป้องกันการทุจริต   18.75 

  ผลคะแนนการประเมินสรุปได้ว่า จุดแข็งของเทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ                 
จังหวัดขอนแก่น ที่ได้คะแนนสูงสุด อันดับที่ 1 คือ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับ 96.80 
คะแนน  ส่วนคะแนนต่ าสุดอันดับที่ 10 คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ 18.75 คะแนน  
   

 

 

 

 

 



 

3 

 

  3. จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดเกณฑ์ไว้ 85 คะแนน) 
จ านวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  (1) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ มีผลคะแนน เท่ากับ 77.22 คะแนน 

  (2) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ 72.00 คะแนน  

  (3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 70.00 คะแนน 

  (4) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ 67.65 คะแนน 

  (5) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ 64.68 คะแนน  

  (6) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 18.75 คะแนน 

  4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกุดกว้าง                
อ าภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 67.86 คะแนน ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด   
เกณฑไ์ว้ คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ C โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  4.1 ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT)                 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 74.52 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้  

  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน เท่ากับ 85.72 คะแนน  

  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ 67.65 คะแนน  

  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ มีผลคะแนน เท่ากับ 77.22 คะแนน  

  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ 72.00 คะแนน  

  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 70.00 คะแนน  

  จากล าดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ                
ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ ในกระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีการเปิดเผย              
ข้อมูลการบริหารจัดการงบประมาณด้วยความโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์                
ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณได้  

  4.2 ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)               
มีผลคะแนน เท่ากับ 96.05 คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  

  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 96.80 คะแนน  

  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เท่ากับ 95.88 คะแนน    

  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีผลคะแนน เท่ากับ 95.46 คะแนน  
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  จากล าดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีค่าคะแนนน้อยที่สุด                
ในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน                      
ให้มีกระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น น าเทคโนโลยีมาใช้ สร้าง ความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ                     
มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้อง                           
กับความต้องการด้วย และให้ความส าคัญกับความโปร่งใส  

  4.3 ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)              
มีค่าคะแนนเท่ากับ 41.72 คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้  

  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ 64.68 คะแนน  

  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 18.75 คะแนน  

  จากการประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการด าเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ โดยหน่วยงาน                  
ควรท าการศึกษารายละเอียดของแนวทางการจัดท าข้อมูล OIT ให้ละเอียด จัดท าข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์                
ของประเด็นการตรวจ น าเข้า URL ให้ตรงตามหน้าเพจที่มีข้อมูล และควรต้องหมั่นตรวจสอบการเข้าดู                       
ข้อมูลในเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

  5. ประเด็นในการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 

  จากผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT)                  
เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) รวมทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด  เทศบาลต าบลกุดกว้างจะน าตัวชี้วัดกลุ่มเครื่องมือ มาพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะข้างต้นเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ดังต่อไปนี้ 

 

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ควรพัฒนา 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT)                  

ตัวชี้วัดที่ 2 
การใช้งบประมาณ 

(1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีให้บุคลากรภายในหน่วยงาน                   
(2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3  
การใช้อ านาจ 

(1) สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน                
(2) ผู้บริหารเน้นย้ าในที่ประชุมของหน่วยงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ         
(3) สร้างช่องทางเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้บุคลากร
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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เครื่องมือ ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ควรพัฒนา 
 ตัวชี้วัดที่ 4 

การใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการ 

(1) สร้างการรับรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ               
ที่ถูกต้อง                                                   
(2) การก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคลากรในหน่วยงานน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง 

แบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 5 
การแก้ไขปัญหา

การทุจริต 
 

(1 ) หน่วยงานทบทวนมาตรการป้องกันการทุจริต                  
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ                                           
(2) เปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงานไดแ้สดง                 
ความคิดเห็นและตรวจสอบการท างานของหน่วยงาน                      
(3) สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายในหน่วยงาน            
ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการ

ทุจริต 
 

(1) หน่วยงานต้องก ากับติดตามการด าเนินการป้องกัน
การทุจริต 
(2) ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
ให้มีประสิทธิภาพ 

 
  6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส                  
ภายในหน่วยงาน 
  

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(1) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ  
การใช้ทรัพย์สินของราชการ                 
ให้ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 

ส านักปลัด
กองคลัง 

รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ (2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ฝึกอบรมหรือประชุมบุคลากรในหน่วยงาน             
ให้มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักปลัด 

(3) ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

รณรงคใ์ห้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐผ่านสื่อออนไลน์ หรือสื่อสารสนเทศ             
ของหน่วยงาน 

ส านักปลัด 

(4) จัดท าประกาศข้อปฏิบัติ      
ในการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน
ทราบให้ชัดเจน 

ส านักปลัด
กองคลัง 

(5) มีคู่มือและมาตรการหรือแนว
ปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต 

จัดท าคู่มือและมาตรการหรือแนวปฏิบัติ              
ในการป้องกันการทุจริต 

ส านักปลัด 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(6) การตรวจสอบข้อมูลและ            
ต่ออายุเว็บไซต์ของหน่วยงาน             
ให้ทันก าหนดเวลาพร้อมเผยแพร่
ข้อมูลให้ประชาชนทราบ 

หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล              
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

ส านักปลัด รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล  

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
(7) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ   
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา               
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน             
ของหน่วยงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การเสนอ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานและสาธารณชนทราบ 

ส านักปลัด 

(8) ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน                 
มอบหมายการปฏิบัติงาน รวมถึง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน       
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

(1) สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
(2) ผู้บริหารเน้นย้ าในที่ประชุมของหน่วยงาน
เกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง  
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



1/17

รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

คะแนนภาพรวมหนวยงานเทศบาลตำบลกุดกวาง : 67.86 คะแนน
 

ระดับผลการประเมิน : C

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วดั คะแนน

1 คุณภาพการดำเนินงาน 96.80

2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.88

3 การปรับปรุงการทำงาน 95.46

4 การปฏิบัติหนาที่ 85.72

5 การใชอำนาจ 77.22

6 การใชทรัพยสินของราชการ 72.00

7 การแกไขปญหาการทุจริต 70.00

8 การใชงบประมาณ 67.65

9 การเปดเผยขอมูล 64.68

10 การปองกันการทุจริต 18.75

0

50

การปฏบิตัหินา้ที�
85.72 การใชง้บประมาณ

67.65

การใชอํ้านาจ
77.22

การใชท้รัพยส์นิของราชก
72.00

การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ
70.00คณุภาพการดําเนนิงาน

96.80

ประสทิธภิาพการสื�อสาร
95.88

การปรับปรงุการทํางาน
95.46

การเปิดเผยขอ้มลู
64.68

การป้องกนัการทจุรติ
18.75
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กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

     ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ เทศบาลตำบลกุดกวาง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

เทากับ 67.86 คะแนน ต่ำกวา คาเปาหมายที่กำหนดเกณฑไวคือ 85 คะแนน อยูในระดับ C โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้ ผลคะแนนการประเมิน

เคร่ืองมือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) มีคาคะแนนเทากับ 74.52 คะแนน โดยประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ มี

ผลคะแนน เทากับ 85.72 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ มีผลคะแนน เทากับ 67.65 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ มีผลคะแนน เทากับ 77.22

คะแนน ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ มีผลคะแนน เทากับ 72.00 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต มีผลคะแนน เทากับ 70.00 คะแนน

จากลำดับคะแนน พบวาตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ มีคาคะแนนนอยที่สุดในกลุมเครื่องมือ ซึ่งมีขอเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปตอไป คือ ใน

กระบวนการการใชจายงบประมาณ ควรมีการเปดเผยขอมูลการบริหารจัดการงบประมาณดวยความโปรงใส ใชจายงบประมาณอยางคุมคา เปนไปตาม

วัตถุประสงค ไมเอื้อประโยชนแกตนหรือพวกพอง และเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณได ผลคะแนนการประเมิน

เคร่ืองมือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนน เทากับ 96.05 คะแนน โดยประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ

ดำเนินงาน มีผลคะแนน เทากับ 96.80 คะแนน ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เทากับ 95.88 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการ

ทำงาน มีผลคะแนน เทากับ 95.46 คะแนน จากลำดบัคะแนน พบวาตวัชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีคาคะแนนนอยที่สุดในกลุมเครื่องมือ ซึ่งมีขอ

เสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปตอไป คือ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ใหมีกระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช

สรางความพึงพอใจใหผูรับบริการ มีการเปดโอกาสใหผูบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงดำเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับความตองการดวย

และใหความสำคัญกับความโปรงใส ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรูของการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) มีคาคะแนนเทากับ 41.72 คะแนน

โดยประกอบดวย 2 ตัวช้ีวัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล มีผลคะแนน เทากับ 64.68 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจรติ มผีลคะแนน เทากับ

18.75 คะแนน ทั้ง 2 ตัวช้ีวัด มีแนวทางการดำเนินงานที่คลายกัน คือ การเผยแพรขอมูลที่สำคัญบนเว็บไซตของหนวยงาน ซึ่งผลการดำเนินงานของหนวยงาน ใน

ภาพรวมถือวา ไมผานเกณฑ โดยหนวยงานควรทำการศึกษารายละเอียดของแนวทางการจัดทำขอมูล OIT ใหละเอียด จัดทำขอมูลใหตรงตามวัตถุประสงคของ

ประเด็นการตรวจ นำเขา URL ใหตรงตามหนาเพจที่มีขอมูล และควรตองหมั่นตรวจสอบการเขาดูขอมูลในเว็บไซตใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา

แนวโนม้

0

20

40

60

80

100

2561 2562 2563 2564



3/17

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัตงิานหรือใหบริการแกผูที่มาตดิตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 77.39

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนทีก่ำหนด 6.06% 3.03% 39.39% 51.52% 78.91

เปนไปตามระยะเวลาทีก่ำหนด 6.06% 6.06% 42.42% 45.45% 75.88

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัตงิานหรือใหบริการ แกผูมาตดิตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอย

เพียงใด

77.88

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัตงิานหรือใหบริการ แกผูมาตดิตอทั่ว ๆ ไป

กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

0.00% 12.12% 42.42% 45.45% 77.88

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤตกิรรมในการปฏิบัตงิาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 76.21

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

มุงผลสำเร็จของงาน 0.00% 12.12% 39.39% 48.48% 78.88

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตวั 6.06% 9.09% 48.48% 36.36% 71.85

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 9.09% 48.48% 42.42% 77.91

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดงัตอไปน้ี จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกบัการปฏิบัตงิาน การอนุมัติ อนุญาต หรอืใหบริการ หรอืไม 91.92

หัวขอการประเมนิ มี ไมมี คะแนน

เงิน 12.12% 87.88% 87.88

ทรัพยสิน 6.06% 93.94% 93.94

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 6.06% 93.94% 93.94

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม

มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม

94.95

หัวขอการประเมนิ มี ไมมี คะแนน

เงิน 6.06% 93.94% 93.94

รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564
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I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม

มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม

94.95

หัวขอการประเมนิ มี ไมมี คะแนน

ทรัพยสิน 6.06% 93.94% 93.94

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 3.03% 96.97% 96.97

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดงัตอไปน้ี แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทน

ในอนาคต หรือไม

95.96

หัวขอการประเมนิ มี ไมมี คะแนน

เงิน 6.06% 93.94% 93.94

ทรัพยสิน 3.03% 96.97% 96.97

ประโยชนอื่น ๆ เชน การยกเวนคาบริการ การอำนวยความสะดวกเปนกรณีพิเศษ เปนตน 3.03% 96.97% 96.97

I7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 48.52

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มาก

นอยเพียงใด

9.09% 39.39% 48.48% 3.03% 48.52

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเดน็ดงัตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 71.89

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

คุมคา 3.03% 6.06% 63.64% 27.27% 71.91

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตัง้ไว 0.00% 12.12% 60.61% 27.27% 71.88

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตวั กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 67.73

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตวั กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

39.39% 33.33% 18.18% 9.09% 67.73
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I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดนิทาง ฯลฯ มากนอยเพยีงใด 87.97

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดนิทาง ฯลฯ มากนอยเพยีงใด 87.97

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวง

เวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพยีงใด

66.67% 30.30% 3.03% 0.00% 87.97

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสด ุและการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 73.80

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 9.09% 12.12% 42.42% 36.36% 68.79

เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 63.64% 18.18% 9.09% 9.09% 78.82

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 56.02

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

สอบถาม 12.12% 12.12% 60.61% 15.15% 59.76

ทักทวง 12.12% 21.21% 54.55% 12.12% 55.67

รองเรียน 18.18% 18.18% 51.52% 12.12% 52.64

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 70.85

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบญัชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 3.03% 12.12% 54.55% 30.30% 70.85

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัตงิาน ตามระดบัคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 69.85

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดบัคุณภาพของผลงานอยางถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 15.15% 60.61% 24.24% 69.85

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 70.88



6/17

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนนI15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 70.88

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดงูาน หรือ

การใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

3.03% 9.09% 60.61% 27.27% 70.88

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตวัของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 83.94

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตวัของผูบังคับบัญชา มากนอย

เพียงใด

57.58% 36.36% 6.06% 0.00% 83.94

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 89.94

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการ

ทุจริต มากนอยเพียงใด

78.79% 15.15% 3.03% 3.03% 89.94

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี ้มากนอยเพียงใด 77.88

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 51.52% 33.33% 9.09% 6.06% 76.85

มีการซ้ือขายตำแหนง 54.55% 36.36% 3.03% 6.06% 79.91

เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 48.48% 39.39% 6.06% 6.06% 76.88

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 83.88

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว

หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

63.64% 24.24% 12.12% 0.00% 83.88
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I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสนิของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 63.82

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสนิของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 63.82

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัตงิานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

9.09% 9.09% 63.64% 18.18% 63.82

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัตงิาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 68.85

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัตงิาน บุคลากรในหนวยงาน

ของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

9.09% 6.06% 54.55% 30.30% 68.85

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 86.91

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

69.70% 21.21% 9.09% 0.00% 86.91

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 63.76

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

6.06% 18.18% 54.55% 21.21% 63.76

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด

64.79

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตวั กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด

12.12% 9.09% 51.52% 27.27% 64.79

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 68.85
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หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนนI25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 68.85

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต

มากนอยเพียงใด

6.06% 9.09% 57.58% 27.27% 68.85

I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปน้ี หรือไม 87.88

หัวขอการประเมนิ มี ไมมี คะแนน

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 87.88% 12.12% 87.88

จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 87.88% 12.12% 87.88

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 57.64

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 15.15% 21.21% 39.39% 24.24% 57.64

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปน้ี ตอการทุจรติในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 69.19

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

เผาระวังการทุจริต 3.03% 9.09% 63.64% 24.24% 69.88

ตรวจสอบการทุจริต 3.03% 9.09% 63.64% 24.24% 69.88

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทจุริต 6.06% 12.12% 54.55% 27.27% 67.82

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริต

ในหนวยงาน มากนอยเพียงใด

69.85

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

มากนอยเพียงใด

3.03% 12.12% 57.58% 27.27% 69.85
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I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทจุริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมคีวามคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 66.58

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทจุริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมคีวามคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 66.58

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 3.03% 12.12% 63.64% 21.21% 67.85

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 3.03% 12.12% 66.67% 18.18% 66.85

ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 3.03% 18.18% 60.61% 18.18% 64.79

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 3.03% 15.15% 60.61% 21.21% 66.82

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัตงิาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 97.42

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนทีก่ำหนด 0.00% 0.00% 9.38% 90.63% 96.91

เปนไปตามระยะเวลาทีก่ำหนด 0.00% 0.00% 6.25% 93.75% 97.94

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัตงิาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 98.97

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัตงิาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาตดิตอ

อ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย

เพียงใด

97.94

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการ

แกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 6.25% 93.75% 97.94

E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถกูเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานตดิตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมนิ มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00
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E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถกูเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานตดิตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมนิ 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 89.69

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 31.25% 68.75% 89.69

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดงัตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 88.66

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.00% 0.00% 46.88% 53.13% 84.53

มีชองทางหลากหลาย 0.00% 0.00% 21.88% 78.13% 92.78

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 95.88

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 12.50% 87.50% 95.88

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำตชิมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 100.00

หัวขอการประเมนิ มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำตชิมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ

หรือไม

100.00% 0.00% 100.00

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 94.84

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน
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E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 94.84

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับ

การดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 15.63% 84.38% 94.84

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาตดิตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 100.00

หัวขอการประเมนิ มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาตดิตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 100.00% 0.00% 100.00

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัตงิาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 97.94

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 6.25% 93.75% 97.94

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 96.91

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 9.38% 90.63% 96.91

E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 100.00

หัวขอการประเมนิ มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวก

รวดเร็วมากข้ึน หรือไม

100.00% 0.00% 100.00

E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรบับริการ ผูมาตดิตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

92.78

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน
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E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรบับริการ ผูมาตดิตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

92.78

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรบับริการ ผูมาตดิตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 21.88% 78.13% 92.78

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 89.69

หัวขอการประเมนิ นอยที่สดุหรอื

ไมมีเลย

นอย มาก มากทีสุ่ด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 31.25% 68.75% 89.69

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเหน็ คะแนน

O1 โครงสราง 100.00

O2 ขอมูลผูบริหาร องคประกอบขอมลู ผูบริหารไมครบถวน โดยขาดขอมูล …ชอง

ทางการติดตอ

0.00

O3 อำนาจหนาที่ 100.00

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน ไมไดแสดงรายละเอียดของแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวย

งาน

0.00

O5 ขอมูลการติดตอ องคประกอบไมครบถวน โดยขาดขอมูล ..แผนที่ตั้งหนวยงาน 0.00

O6 กฎหมายที่เกี่ยวของ 100.00

ขาวประชาสัมพันธ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเหน็ คะแนน

O7 ขาวประชาสัมพันธ 100.00

การปฏิสัมพันธขอมูล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเหน็ คะแนน
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ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเหน็ คะแนน

O8 Q&A ไมพบชองทางการถาม-ตอบ ที่เปนลักษณะ (2 way

communication) ทั้งนี้ไมสามารถนำ ชองทางการรับฟงความคดิ

เห็น มาตอบในขอนี้ได

0.00

O9 Social Network 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเหน็ คะแนน

O10 แผนดำเนินงานประจำป ไมพบรายการตามประเดน็การตรวจ ตาม URL ที่หนวยงานสงมา 0.00

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานประจำป รอบ 6 เดอืน 100.00

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป 100.00

การปฏิบัติงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเหน็ คะแนน

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00

การใหบริการ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเหน็ คะแนน

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 100.00

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 100.00

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ 100.00

O17 E-Service ไมพบรายการตามประเดน็การตรวจ ตาม URL ที่หนวยงานสงมา 0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณประจำป

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเหน็ คะแนน

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป ไมพบรายการตามประเดน็การตรวจ ตาม URL ที่หนวยงานสงมา 0.00

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป รอบ 6

เดือน

100.00

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 100.00
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การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเหน็ คะแนน

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไมพบรายการตามประเดน็การตรวจ ตาม URL ที่หนวยงานสงมา 0.00

O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 100.00

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดรุายเดอืน ไมพบรายการตามประเดน็การตรวจ ตาม URL ที่หนวยงานสงมา 0.00

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดปุระจำป ไมพบรายการตามประเดน็การตรวจ ตาม URL ที่หนวยงานสงมา 0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเหน็ คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0.00

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไมพบรายการตามประเดน็การตรวจ ตาม URL ที่หนวยงานสงมา 0.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเหน็ คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 100.00

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 100.00

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 100.00

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเหน็ คะแนน

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเหน็ คะแนน

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 100.00

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร ไมไดแสดง URL ที่มาจากเว็บไซตหลกัของหนวยงาน 0.00
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การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเหน็ คะแนน

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป 100.00

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ไมไดแสดง URL ที่มาจากเว็บไซตหลกัของหนวยงาน 0.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเหน็ คะแนน

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ไมพบกิจกรรมที่แสดงการเสริมสรางวฒันธรรมองคกร ในป 2564 0.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเหน็ คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 100.00

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิการปองกันการทุจริตประจำ

ป รอบ 6 เดือน

ไมพบรายการตามประเดน็การตรวจ ตาม URL ที่หนวยงานสงมา

โดยหนวยงานเสนอขอมลูรายงานป 2561

0.00

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป ไมพบรายการตามประเดน็การตรวจ ตาม URL ที่หนวยงานสงมา

โดยหนวยงานเสนอขอมลูรายงานป 2561

0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเหน็ คะแนน

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน "ไมพบมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวย

งาน ที่ตองมกีารวิเคราะหผลการประเมิน ITA2563 วเิคราะหจุด

ออนและจัดทำแนวทางการดำเนินการตามมาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน เพื่อยกระดับผล

คะแนนการประเมิน ITA2564"

0.00

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน

0.00
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ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อืน่ๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 2 0

20 – 30 ป 3 1 0

31 – 40 ป 9 4 0

41 – 50 ป 2 5 0

51 – 60 ป 2 3 0

มากกวา 60 ป 0 1 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อืน่ๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 3 3 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 7 6 0

อนุปริญญาหรือเทยีบเทา 4 5 0

ปริญญาตรีหรือเทยีบเทา 2 2 0

สูงกวาปริญญาตรี 0 0 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อืน่ๆ

บุคคลท่ัวไป 14 11 0

หนวยงานของรัฐ 2 2 0

องคกรธุรกิจ 0 2 0

อ่ืน ๆ 0 1 0
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ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 - 30 ป 1 1 0

31 - 40 ป 2 7 0

41 - 50 ป 6 9 0

51 - 60 ป 5 2 0

มากกวา 60 ป 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 1 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 8 0 0

อนุปริญญาหรือเทยีบเทา 1 1 0

ปริญญาตรีหรือเทยีบเทา 3 11 0

สูงกวาปริญญาตรี 1 6 0

อ่ืน ๆ 0 1 0

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน

 18.18%  60.61%  9.09%  12.12%

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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