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ค าน า 

  ตามที่เทศบาลเมืองจอมพล ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือเป็นการยกระดับให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”                 
โดยมุ่งหวังให้ได้รับผลการประเมินเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
  บัดนี้ เทศบาลเมืองจอมพล อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2563
ของเทศบาลเมืองจอมพล  โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 63.18 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ       
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ D จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน 
ข้อเสนอแนะ ในประเด็นตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริต 
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สารบัญ 
เรื่อง            หน้า 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564       4 
หลักการและเหตุผล - ผลประเมิน ITA                     5 
การวิเคราะห์ข้อมูล                 6 - 8  
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน      9 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าที่สุด          10 
ภาคผนวก  
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลเมืองจอมพล อ าเภอจอมบงึ จังหวัดราชบุร ี

 การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลเมืองจอมพล อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี  พบว่ามีผลคะแนน 63.18 คะแนน อยู่ในระดับ D ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
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1. หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด า เนิน งานของหน่ วยงานภาครั ฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปั จจุบั น 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ 
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งถือเป็น 
การยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ
การประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองจอมพล 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองจอมพล โดยภาพรวม 
ได้คะแนนเทา่กับร้อยละ 63.18 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับ D  
 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.81 รองลงมาคือ 
ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.72 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
88.11 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.39 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ            
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.34 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.09 ตัวชี้วัดคุณภาพการ
ด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.24 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
71.87 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 42.99 ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ   
ร้อยละ 25.00 
 สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 91.81 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ส่วนจุดที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
25.00  
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของเทศบาลเมืองจอมพล อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง 
และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 ) จ านวน 8 ตัวชี้วัด คือ 

 (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.81 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด า เนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เห็นได้ว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส              
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 (2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.72 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจขอผู้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับการสั่งการในอ านาจหน้าที่อย่างถูกต้อง  

 (3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.11 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาหารทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งในประเด็นการ
ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน การให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต 
กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ  
จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน เห็นได้ว่า เพ่ือให้มี
ผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้น หน่วยงานควรสร้างความตระหนักให้บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นปั ญหา 
การทุจริตภายในหน่วยงาน 

 (4) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.39 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ
พวกพ้อง ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับ
การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของตนเองได้  
และหน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้มากกว่านี้ 
เพ่ือการใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสมากขึ้น 
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 (5) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.34 เป็นคะแนน      
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน  
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากร
ภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงาน
ควรจะมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน  
ได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการด้วย 

 3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) จ านวน 5 ตัวชี้วัด คือ 

 (1) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.09 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่า หน่วยงานให้
ความส าคัญกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การให้บริการ และการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

 (2) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.24 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่น หน่วยงานมีการด าเนินงานโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน  

 (3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.87 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
เห็นได้ว่า หน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย  

 (4) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 42.99 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  
ใน 5 ประเด็น คือ  
1.)ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
2.)การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
3.)การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
4.)การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   



๘ 

 

5.)การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิ ด 
การมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างตนแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน เห็นได้ว่า จุดที่ต้องพัฒนา หน่วยงานจักต้องด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการต่างๆ  
ให้สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วถึง และสืบค้นได้ง่าย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 (5) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 25.00 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ  ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 1.)การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ 2.)มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต เห็นได้ว่า จุดที่ต้องพัฒนา หน่วยงานจักต้องเผยแพร่การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริตของผู้บริหารและหน่วยงานให้สาธารณชนได้ทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
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4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 4.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน IIT คะแนนภาพรวมอยู่ในระดับที่หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้ 
และควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 4.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน EIT หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงการท างาน   
โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงควรมีกระบวนการ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน และควรมีการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 
 4.3 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน OIT  หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล โดยเร่งด่วน 
โดยเฉพาะในประเด็นเก่ียวกับ  
1) ข้อมูลพื้นฐาน ในประเด็นเก่ียวกับการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน และการให้บริการ  
3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ  
5) การส่งเสริมความโปร่งใส ในประเด็นเก่ียวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
 นอกจากนี้ควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริตโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ          
1) การด าเนินการเพื่อป้องการทุจริต  
2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
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5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าที่สุด  

 5.1 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร หน่วยงานต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับการจัดให้มีช่องทางให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน              
การให้บริการ และการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 5.2 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน หน่วยงานต้องเพ่ิมประสิทธิภาพ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องให้
ความส าคัญกับประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่น โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  
 5.3 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน หน่วยงานต้องปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซ่ึงหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย  
 5.4 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานต้องด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการต่างๆ  
ให้สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วถึง และสืบค้นได้ง่าย พร้อมทั้งเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 5.5 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต หน่วยงานต้องเผยแพร่การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตของผู้บริหารและหน่วยงานให้สาธารณชนได้ทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการ
ทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
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รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2563

คะแนนภาพรวมหนวยงานเทศบาลเมืองจอมพล : 63.18 คะแนน

ระดับผลการประเมิน : D

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน

1 การปฏิบัติหนาที่ 91.81

2 การใชอำนาจ 88.72

3 การแกไขปญหาการทุจริต 88.11

4 การใชงบประมาณ 85.39

5 การใชทรัพยสินของราชการ 85.34

6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.09

7 คุณภาพการดำเนินงาน 76.24

8 การปรับปรุงการทำงาน 71.87

9 การเปดเผยขอมูล 42.99

10 การปองกันการทุจริต 25.00
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การปฏบิตัหินา้ที�

91.81
การใชง้บประมาณ

85.39

การใชอํ้านาจ

88.72

การใชท้รัพยส์นิของราชก

85.34

การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ

88.11
คณุภาพการดําเนนิงาน

76.24

ประสทิธภิาพการสื�อสาร

84.09

การปรับปรงุการทํางาน

71.87

การเปิดเผยขอ้มลู

42.99

การป้องกนัการทจุรติ

25.00
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กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

     1. ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 1.1 ขอเสนอแนะจากการประเมิน IIT คะแนนภาพรวมอยูในระดับที่หนวยงานควรรักษา

มาตรฐานไว และควรสงเสริมใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 1.2 ขอเสนอแนะจากการประเมิน EIT หนวยงานควรพัฒนาตัวชี้วัด

ดานการปรับปรุงการทำงาน โดยเฉพาะในประเด็นเก่ียวกับการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานใหดียิ่งขึ้น รวมถึงควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับ

บริการหรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน และควรมีการปรับปรุงการดำเนินงานใหมีความโปรงใสมากขึ้นอีกดวย 1.3 ขอเสนอ

แนะจากการประเมิน OIT หนวยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล โดยเรงดวน โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ 1) ขอมูลพื้นฐาน ในประเด็นเกี่ยวกับการ

ปฏิสัมพันธขอมูล 2) การบริหารงาน ไดแก แผนการดำเนินงาน และการใหบริการ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป และ

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 5) การสงเสริมความโปรงใส ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการ

ทุจริต นอกจากนี้หนวยงานควรพัฒนาตัวช้ีวัดดานการปองกันการทุจริตโดยเรงดวน โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ 1) การดำเนินการเพื่อปองการทุจริต ไดแก

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต และการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และ 2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต

ในประเด็นเกี่ยวกับมาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน ประกอบกับหนวยงานควรจัดสงลิงกขอมูลประกอบขอคำถาม OIT ใน

แตละขอท่ีเกี่ยวของ ซึ่งลิงกดังกลาวจะตองเปนลิงกที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตหลักของหนวยงานรวมดวย ทั้งนี้เพื่อสะทอนถึงการเผยแพรขอมูลการดำเนินงานที่เปน

ปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบในดานตาง ๆ ไดอยางครอบคลุม 2. ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) ผูมีสวน

ไดสวนเสียภายนอกมีขอเสนอแนะใหหนวยงานพัฒนาการดำเนินงานในดานตางๆ ไดแก 1) ดานสาธารณูปโภค โดยหนวยงานควรมีการบริหารจัดการเรื่องขยะ

มูลฝอย และควรเรงแกไขเรื่องน้ำประปาใหดียิ่งขึ้น 2) ดานการประชาสัมพันธ โดยหนวยงานตรวจสอบระบบเสียงตามสายเนื่องจากเสียงสัญญาณไมคอยชัดเจน

แนวโนม้
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รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2563

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 87.45

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 6.15% 0.00% 24.62% 69.23% 85.72

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 32.79% 67.21% 89.18

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอย

เพียงใด

79.27

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป

กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

10.94% 0.00% 29.69% 59.38% 79.27

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 84.12

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

มุงผลสำเร็จของงาน 0.00% 0.00% 32.81% 67.19% 89.17

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 10.94% 4.69% 32.81% 51.56% 75.09

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 4.69% 26.56% 68.75% 88.09

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปน้ี จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

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

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม

มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00
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I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม

มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

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

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปน้ี แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 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 69.72

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มาก

นอยเพียงใด

4.48% 19.40% 38.81% 37.31% 69.72

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 87.67

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

คุมคา 0.00% 1.49% 31.34% 67.16% 88.66

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 0.00% 1.49% 37.31% 61.19% 86.69

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 93.55

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

85.07% 10.45% 4.48% 0.00% 93.55
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I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 95.55

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 95.55

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวง

เวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด

88.06% 10.45% 1.49% 0.00% 95.55

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 90.83

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 0.00% 2.99% 20.90% 76.12% 91.10

เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 83.58% 7.46% 5.97% 2.99% 90.55

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 75.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สอบถาม 5.88% 2.94% 51.47% 39.71% 75.16

ทักทวง 7.35% 1.47% 51.47% 39.71% 74.68

รองเรียน 7.35% 1.47% 50.00% 41.18% 75.16

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 81.71

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 0.00% 1.54% 52.31% 46.15% 81.71

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 79.08

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 10.77% 41.54% 47.69% 79.08

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 81.71
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หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 81.71

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ

การใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

1.54% 0.00% 50.77% 47.69% 81.71

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 95.42

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอย

เพียงใด

87.69% 10.77% 1.54% 0.00% 95.42

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 97.46

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการ

ทุจริต มากนอยเพียงใด

92.31% 7.69% 0.00% 0.00% 97.46

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 96.95

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 87.69% 12.31% 0.00% 0.00% 95.94

มีการซ้ือขายตำแหนง 95.38% 4.62% 0.00% 0.00% 98.48

เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 89.23% 10.77% 0.00% 0.00% 96.45

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 98.45

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว

หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

95.31% 4.69% 0.00% 0.00% 98.45
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I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 81.91

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 81.91

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

1.56% 3.13% 43.75% 51.56% 81.91

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 83.98

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน

ของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

1.56% 1.56% 40.63% 56.25% 83.98

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 92.72

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

85.94% 7.81% 4.69% 1.56% 92.72

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 75.66

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 10.94% 51.56% 37.50% 75.66

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด

79.31

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด

6.25% 0.00% 43.75% 50.00% 79.31

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 86.55
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หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 86.55

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต

มากนอยเพียงใด

1.56% 3.13% 29.69% 65.63% 86.55

I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปน้ี หรือไม 97.66

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 98.44% 1.56% 98.44

จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 96.88% 3.13% 96.88

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 83.92

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 6.25% 3.13% 23.44% 67.19% 83.92

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปน้ี ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 89.14

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เผาระวังการทุจริต 1.56% 1.56% 26.56% 70.31% 88.63

ตรวจสอบการทุจริต 1.56% 1.56% 23.44% 73.44% 89.66

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 1.56% 1.56% 25.00% 71.88% 89.14

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริต

ในหนวยงาน มากนอยเพียงใด

88.14

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 35.94% 64.06% 88.14
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I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 83.23

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 83.23

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 83.50

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 0.00% 0.00% 53.13% 46.88% 82.47

ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 0.00% 1.56% 45.31% 53.13% 84.00

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 0.00% 3.13% 45.31% 51.56% 82.95

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 71.46

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.62% 3.09% 80.86% 15.43% 70.63

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 1.23% 81.48% 17.28% 72.28

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 68.41

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ

อ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.00% 1.23% 93.21% 5.56% 68.41

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย

เพียงใด

71.47

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการ

แกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด

0.00% 1.23% 83.95% 14.81% 71.47

E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

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

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

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

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 69.85

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 91.36% 8.64% 69.85

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 70.97

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.00% 1.81% 90.96% 7.23% 68.77

มีชองทางหลากหลาย 0.00% 0.00% 81.33% 18.67% 73.16

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 68.39

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.60% 94.58% 4.82% 68.39

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 99.40

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ

หรือไม

99.40% 0.60% 99.40

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 81.71

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน
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E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 81.71

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับ

การดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 55.42% 44.58% 81.71

E10 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 100.00% 0.00% 100.00

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 68.96

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 94.05% 5.95% 68.96

E12 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 67.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 67.00

E13 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวก

รวดเร็วมากข้ึน หรือไม

100.00% 0.00% 100.00

E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

55.83

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

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

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

55.83

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 36.31% 60.12% 3.57% 55.83

E15 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 67.55

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 4.17% 89.88% 5.95% 67.55

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
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ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O8 Q&A หนวยงานควรแสดงถึงชองทางที่ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวน

เสียสามารถสอบถามขอมูลตางๆ ได และหนวยงานสามารถที่จะ

สื่อสารใหคำตอบกับผูสอบถามผานทางเว็บไซตของหนวยงานได

ทันที (2 way communication)

0.00

O9 Social Network 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดำเนินงานประจำป 100.00

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 เดือน หนวยงานไมไดแนบลิงกประกอบการพิจารณาตรวจใหคะแนน 0.00

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป หนวยงานควรนำเสนอขอมูลการสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผน

ดำเนินงานประจำป พ.ศ.2562 โดยมีขอมูลรายละเอียดสรุปผล

การดำเนินงาน เชน ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผล

การใชจายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน และจะ

ตองมีการเผยแพรผานทางเว็บไซตหลักของหนวยงาน

0.00

การปฏิบัติงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00

การใหบริการ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 100.00

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ หนวยงานควรแสดงขอมูลสถิติการใหบริการตามภารกิจของ

หนวยงาน ในป พ.ศ. 2563 กรณีหนวยงานไมมีผูมารับบริการให

แสดงสถิติเปน 0 และจะตองมีการเผยแพรผานทางเว็บไซตหลัก

ของหนวยงาน

0.00
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ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ หนวยงานควรมีการสรุปและรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

การใหบริการตามอำนาจหนาที่หรือภารกิจหลักของหนวยงาน

ทั้งนี้ ความพึงพอใจตอการใหบริการนั้นจะตองเปนความพอพึงใจ

ของผูใชบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย ไมใชความพึงพอใจของ

เจาหนาที่ หรือบุคลากรภายในหนวยงาน ทั้งนี้ ตองเปนขอมูลของ

ป พ.ศ. 2562 และตองนำขอมูลดังกลาวเผยแพรบนเว็บไซตของ

หนวยงาน

0.00

O17 E-Service หนวยงานควรแสดงชองทางที่ใหบริการขอมูลหรือการทำธุรกรรม

ของภาครัฐผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อชวยอำนวยความสะดวก

ใหแกผูขอรับบริการ

0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณประจำป

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป ลิงคที่หนวยงานนำเสนอไมปรากฏขอมูล แผนการใชจายงบ

ประมาณประจำป (ตรวจเม่ือ 21.7.2563 เวลา 22.22) หนวย

งานจะตองแสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงาน ที่มี

ระยะ 1 ป หรือเปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2563

โดยมีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน งบประมาณตามแหลงที่

ไดรับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใชจาย เปนตน

และจะตองมีการเผยแพรผานทางเว็บไซตหลักของหนวยงาน

0.00

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป รอบ 6

เดือน

ลิงคที่หนวยงานนำเสนอไมปรากฏขอมูล รายงานการกำกับ

ติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป รอบ 6 เดือน (ตรวจเมื่อ

21.7.2563 เวลา 22.22) หนวยงานจะตองแสดงขอมูลหรือจัด

ทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามแผน

ดำเนินงานประจำป ในรอบ 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2563 โดย

มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนาการใชจาย

งบประมาณ เปนตน และจะตองมีการเผยแพรผานทางเว็บไซต

หลักของหนวยงาน

0.00

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป ลิงคที่หนวยงานนำเสนอไมปรากฏขอมูล รรายงานผลการใชจาย

งบประมาณประจำป (ตรวจเม่ือ 21.7.2563 เวลา 22.23)

หนวยงานควรแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใชจายงบ

ประมาณประจำป พ.ศ.2562 ซึ่งมีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการ

ใชจายงบประมาณ เชน ผลการใชจายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมาย เปนตน และจะตองมีการเผยแพรผานทางเว็บไซตหลัก

ของหนวยงาน

0.00
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การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ หนวยงานจะตองแสดงแผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหา

พัสดุ ตามที่หนวยงานจะตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเปน

ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ในป พ.ศ. 2563 และจะตองมีการเผย

แพรผานทางเว็บไซตหลักของหนวยงาน

0.00

O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 100.00

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป หนวยงานควรแสดงขอมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน

ในป พ.ศ. 2562 โดยมีขอมูลรายละเอียด เชน งบประมาณที่ใช

ในการจัดซ้ือจัดจาง และจะตองมีการเผยแพรขอมูลผานทาง

เว็บไซตหลักของหนวยงาน

0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หนวยงานจะตองแสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มี

จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค เพื่อกอใหเกิดการบริหารทรัพยากร

บุคคลที่มีความโปรงใสและมีคุณธรรม และเปนโยบายที่ยังใช

บังคับในหนวยงานในป พ.ศ. 2563 และจะตองมีการเผยแพร

ขอมูลดังกลาว ผานทางเว็บไซตหลักของหนวยงาน

0.00

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หนวยงานจะตองแสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เชน การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคน

เกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร

การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ

บรรจุและแตงตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสง

เสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน เปนตน

ซึ่งเปนการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล หรือกิจกรรมที่อยูภายใตนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ จะตองเปนการดำเนินการในป พ.ศ.

2563 และจะตองมีการเผยแพรขอมูลดังกลาว ผานทางเว็บไซต

หลักของหนวยงาน

0.00
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ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หนวยงานควรมีการกำหนดหลักเกณฑในการพิจารณาดำเนินการ

บริหารงานบุคคลของหนวยงาน ซึ่งเปนไปตามกฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับที่เก่ียวของ ดังนี้ หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากร หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร หลักเกณฑ

การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน

บุคลากร หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกำลังใจ

โดยจะตองเปนหลักเกณฑที่ยังใชบังคับในหนวยงานในป พ.ศ.

2563 และมีการเผยแพรขอมูลดังกลาว ผานทางเว็บไซตหลัก

ของหนวยงาน

0.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป หนวยงานจะตองจัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลประจำป พ.ศ.2562 และนำขอมูลดังกลาวเผย

แพรผานทางเว็บไซตหลักของหนวยงาน

0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 100.00

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต หนวยงานควรแสดงถึงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่อง

รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของ

หนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยเปนชองทางที่สามารถ

เก็บรักษาขอมูลของผูแจงใหเปนความลับ และควรมีผูรับผิดชอบ

การรับแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตเปนการเฉพาะ

0.00

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจำป หนวยงานจะตองแสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน โดยเปนขอมูลในป

พ.ศ. 2563 ในกรณีไมมีเรื่องรองเรียนใหระบุไมมีเรื่องรองเรียน

และจะตองเผยแพรขอมูลดังกลาวผานทางเว็บไซตหลักของหนวย

งาน

0.00

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร
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ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนนขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 100.00

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร หนวยงานไมไดแนบลิงกประกอบการพิจารณาตรวจใหคะแนน 0.00

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป หนวยงานควรจัดสงลิงกที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตหลักของหนวยงาน 0.00

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต หนวยงานควรจัดสงลิงกที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตหลักของหนวยงาน 0.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร หนวยงานไมไดแนบลิงกประกอบการพิจารณาตรวจใหคะแนน 0.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป 100.00

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำ

ป รอบ 6 เดือน

100.00

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป ไดปรากฏอยู

ในเว็บไซตของหนวยงาน

http://www.chombung.go.th/site/index.php?

option=com_content&view=article&id=202:--12--

-2562&catid=64:2018-11-22-07-51-

10&Itemid=120 หนวยงานควรตรวจสอบ ลิงคที่เสนอใหตรง

กับเนื้อหาดังกลาว

100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน หนวยงานควรจัดสงลิงกที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตหลักของหนวยงาน 0.00

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน

หนวยงานควรจัดสงลิงกที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตหลักของหนวยงาน 0.00
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ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 – 30 ป 3 8 0

31 – 40 ป 8 11 0

41 – 50 ป 12 12 0

51 – 60 ป 12 21 0

มากกวา 60 ป 9 6 1

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 10 13 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 12 16 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 1 6 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 19 22 1

สูงกวาปริญญาตรี 2 1 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลท่ัวไป 44 53 1

หนวยงานของรัฐ 0 1 0

องคกรธุรกิจ 0 4 0

อ่ืน ๆ 0 0 0
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ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 - 30 ป 6 8 0

31 - 40 ป 4 7 0

41 - 50 ป 9 9 0

51 - 60 ป 1 6 0

มากกวา 60 ป 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 2 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 8 2 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 1 2 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 6 20 0

สูงกวาปริญญาตรี 3 6 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2563

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน
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