
                       บนัทึกขอความ 
สวนราชการ       สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา   

ท่ี                          -                    วันท่ี   ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๔                              

เร่ือง   รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ  
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 Ii, 

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา 
 

                  เร่ืองเดิม 

ตามท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity  
and Transparency Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ประกาศผลการประเมิน  ทางระบบ ITAS ที ่เว ็บไซต https://itas.nacc.go.th ประกาศ  ณ วัน ที ่ 26 
สิงหาคม 2564 ปรากฎผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปรงใส (ITA) ขององคการบริหารสวนตําบล
กระดังงา มีคะแนนรวม 88.๓9 อยูในระดับ A มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

1.๑ ขอเสนอแนะจากการประเมินดาน IIT พบวา หนวยงานควรพัฒนาตัวช้ีวัดดานการ 
ใชทรัพยสินของทางราชการ โดยเฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในการขอยืมทรัพยสินของ
ราชการ ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมี
การจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายนไดรับทราบ
และนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของ
หนวยงานดวย 

1.2 ขอเสนอแนะจากการประเมินดาน EIT พบวา หนวยงานควรพัฒนาตัวช้ีวัดดานการ 
ปรับปรุงการทํางาน โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและกระบวนการ
ทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนใน
การปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับความตองการดวย ท้ังนี้ นอกจากหนวยงานจะตองปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานใหดีข้ึนแลว ยังควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากข้ึน 
อีกดวย   

1.3 ขอเสนอแนะจากการประเมินดาน OIT พบวา อยูในระดับท่ีหนวยงานควรรักษา 
มาตรฐานไว และควรสงเสริมใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

2. ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) 
    2.1 เจาหนาท่ีท่ีทํางานเอาใจใสดูแลประชาชน จายเบ้ียผูสูงอายุตรงเวลา 
    2.2 หนวยงานควรแกไขปญหาเกี่ยวกับรถเก็บขยะท่ีปลอยน้ําเสียลงถนนสาธารณะ 
 
 
 



 
 

  ขอเท็จจริง 
  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นั้น มีการประเมินในทุก ๆ ปงบประมาณ และเปนการประเมิน
แบบตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562, ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  และในปงบประมาณ พ.ศ. 2564   
การประเมิน ITA  ในตัวช้ีวัด ท่ี  10 การปองกันการทุจริต เรื่องมาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต       
(ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2) ไดมีการเปล่ียนแปลงขอมูลท่ีหนวยงานตองเปดเผย ดังนี้ 
  ขอ o42 หนวยงานตองจัดทําสรุปผลการวิเคราะหผลการประเมินในปท่ีผานมา และตองจัดทํา
มาตรการภายในเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน และ
เปดเผยผานทางเว็บไซต 
  ขอ o43 หนวยงานตองกํากับติดตามการดําเนินงานตามมาตรการภายในในการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสของหนวยงาน โดยการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน/การปฏิบัติตามมาตรการท่ีไดกําหนดไวตาม
ขอ o42 
 

  ผูรับผิดชอบ ไดดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการ
ของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากผลการการประเมินฯ  เพื่อนํามาสูข้ันตอนหรือวิธีการ 
ท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฎตามเอกสารแนบ 

  ขอกฎหมายและระเบียบ 
  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เปนการประเมินที่มีจุดมุ งหมายที่จะกอใหเกิด
การปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ โดยถือเปนการประเมินท่ีครอบคลุม
หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 
มีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใชแนวทางและ
เค รื ่อ ง ม ือ ก า ร ป ร ะ เม ิน ต า ม ที ่สํ า น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป อ ง ก ัน แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ท ุจ ร ิต
แหงชาติ หรือ สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด  

  ขอเสนอเพือ่พิจารณา 
                     เพื่อใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไป 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประช ุม เมื ่อว ัน ที ่ 23 มกราคม 2561 และสอดคลองกับตัวช้ีวัดท่ี 10          
การปองกันการทุจริต เรื่องมาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต (ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2) ไดมีการเปล่ียนแปลง
ขอมูลท่ีหนวยงานตองเปดเผย ขอ o42, o43 เห็นสมควร  

1. นําข้ันตอนหรือวิธีการ ไปปฏิบัติเพื่อรองรับการประเมินฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
2. แจงทุกสวนราชการ ใหทราบโดยท่ัวกัน เพื่อดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 
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รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

คะแนนภาพรวมหนวยงานองคการบริหารสวนตำบลกระดังงา : 88.39 คะแนน

ระดับผลการประเมิน : A

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน

1 การปองกันการทุจริต 100.00

2 การเปดเผยขอมูล 93.78

3 การปฏิบัติหนาที่ 91.64

4 การแกไขปญหาการทุจริต 91.50

5 การใชงบประมาณ 89.65

6 การใชอำนาจ 89.00

7 การใชทรัพยสินของราชการ 81.11

8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 80.81

9 คุณภาพการดำเนินงาน 75.94

10 การปรับปรุงการทำงาน 73.89

0

50

การปฏบิตัหินา้ที�
91.64 การใชง้บประมาณ

89.65

การใชอํ้านาจ
89.00

การใชท้รัพยส์นิของราชกา
81.11

การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ
91.50คณุภาพการดําเนนิงาน

75.94

ประสทิธภิาพการสื�อสาร
80.81

การปรับปรงุการทํางาน
73.89

การเปิดเผยขอ้มลู
93.78

การป้องกนัการทจุรติ
100.00
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กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

     1. ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 1.1 ขอเสนอแนะจากการประเมิน IIT หนวยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดดานการใชทรัพยสินของทาง

ราชการโดยเฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในการขอยืมทรัพยสินของราชการ ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ

สะดวก นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนำไป

ปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 1.2 ขอเสนอแนะจากการประเมิน EIT หนวยงานควร

พัฒนาตัวช้ีวัดดานการปรับปรุงการทำงาน โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการทำงานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวม

ไปถึงมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับความตองการดวย ทั้งนี้ นอกจาก

หนวยงานจะตองปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานใหดีขึ้นแลว ยังควรใหความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานใหมีความโปรงใสมากขึ้นอีกดวย 1.3 ขอเสนอแนะจาก

การประเมิน OIT ผลการประเมิน OIT อยูในระดับที่หนวยงานควรรักษามาตรฐานไว และควรสงเสริมใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานอยางตอเน่ือง

2. ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) 1) เจาหนาที่ทำงานดี เอาใจใสดูแลประชาชน จายเบี้ยผูสูงอายุตรงเวลา 2) หนวยงานควรแกไขปญหาเกี่ยว

กับรถเก็บขยะท่ีปลอยน้ำเสียลงถนนสาธารณะ

แนวโนม้
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รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 82.87

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 53.85% 46.15% 82.23

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 83.50

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 86.04

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผู

มาติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 42.31% 57.69% 86.04

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 83.49

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

มุงผลสำเร็จของงาน 0.00% 0.00% 42.31% 57.69% 86.04

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 83.50

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 3.85% 50.00% 46.15% 80.92

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 หรือใหกันตามมารยาทที่

ปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปน้ี หรือไม

98.72

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน
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I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่

ปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปน้ี หรือไม

98.72

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 3.85% 96.15% 96.15

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปน้ี แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนใน

อนาคต หรือไม

98.72

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชนอื่น ๆ เชน การยกเวนคาบริการ การอำนวยความสะดวกเปนกรณีพิเศษ เปนตน 3.85% 96.15% 96.15

I7 ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 79.65

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอย

เพียงใด

3.85% 0.00% 50.00% 46.15% 79.65

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 91.12

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

คุมคา 0.00% 0.00% 26.92% 73.08% 91.12

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 0.00% 0.00% 26.92% 73.08% 91.12

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 98.73

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน
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I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 98.73

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มาก

นอยเพียงใด

96.15% 3.85% 0.00% 0.00% 98.73

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 97.42

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา

คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด

96.15% 0.00% 3.85% 0.00% 97.42

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 94.27

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 0.00% 0.00% 26.92% 73.08% 91.12

เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 96.15% 0.00% 3.85% 0.00% 97.42

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 76.68

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สอบถาม 3.85% 0.00% 57.69% 38.46% 77.12

ทักทวง 3.85% 0.00% 57.69% 38.46% 77.12

รองเรียน 3.85% 3.85% 53.85% 38.46% 75.81

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 79.69

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 0.00% 0.00% 61.54% 38.46% 79.69
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I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 78.42

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง

มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 65.38% 34.62% 78.42

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 77.15

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการ

ใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 69.23% 30.77% 77.15

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการ

ทุจริต มากนอยเพียงใด

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 98.73

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 96.15% 3.85% 0.00% 0.00% 98.73

มีการซ้ือขายตำแหนง 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

เอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 92.31% 7.69% 0.00% 0.00% 97.46
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I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 94.88

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 94.88

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว

หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

92.31% 3.85% 0.00% 3.85% 94.88

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 77.08

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

0.00% 7.69% 53.85% 38.46% 77.08

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 77.12

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของ

ทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

3.85% 0.00% 57.69% 38.46% 77.12

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 83.35

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

80.77% 3.85% 0.00% 15.38% 83.35

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 79.69

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 61.54% 38.46% 79.69
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I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

74.54

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

74.54

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อ

ปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

3.85% 3.85% 57.69% 34.62% 74.54

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 87.31

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มาก

นอยเพียงใด

0.00% 0.00% 38.46% 61.54% 87.31

I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปน้ี หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 100.00% 0.00% 100.00

จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 100.00% 0.00% 100.00

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 96.19

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 0.00% 0.00% 11.54% 88.46% 96.19

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปน้ี ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 94.46

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เผาระวังการทุจริต 0.00% 0.00% 11.54% 88.46% 96.19

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 3.85% 7.69% 88.46% 94.88

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 3.85% 3.85% 3.85% 88.46% 92.31
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I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตใน

หนวยงาน มากนอยเพียงใด

87.27

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน มาก

นอยเพียงใด

0.00% 3.85% 30.77% 65.38% 87.27

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 83.80

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 0.00% 3.85% 42.31% 53.85% 83.46

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 3.85% 0.00% 42.31% 53.85% 82.19

ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 0.00% 0.00% 46.15% 53.85% 84.77

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 0.00% 0.00% 46.15% 53.85% 84.77

E1 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 71.69

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 2.38% 78.57% 19.05% 72.48

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 2.38% 83.33% 14.29% 70.90

E2 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 70.12

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น

ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.00% 2.38% 85.71% 11.90% 70.12

E3 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียง

ใด

69.33



9/13/21, 1:50 PM

10/18

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนE3 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียง

ใด

69.33

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแก

ทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด

0.00% 2.38% 88.10% 9.52% 69.33

E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ 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 การใหความบันเทิง เปนตน 0.00% 100.00% 100.00

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 68.55

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

0.00% 2.38% 90.48% 7.14% 68.55

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 68.55

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.00% 2.38% 90.48% 7.14% 68.55

มีชองทางหลากหลาย 0.00% 2.38% 90.48% 7.14% 68.55

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 66.98

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน
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E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 66.98

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 2.38% 95.24% 2.38% 66.98

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือ

ไม

100.00% 0.00% 100.00

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 68.55

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ

ดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 2.38% 90.48% 7.14% 68.55

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 100.00% 0.00% 100.00

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 68.55

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให

บริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

0.00% 2.38% 90.48% 7.14% 68.55

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 68.55

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน
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E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 68.55

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 2.38% 90.48% 7.14% 68.55

E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว

มากข้ึน หรือไม

100.00% 0.00% 100.00

E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให

บริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

66.17

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย

เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานได

ดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 4.76% 92.86% 2.38% 66.17

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 66.17

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 4.76% 92.86% 2.38% 66.17

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสราง 100.00

O2 ขอมูลผูบริหาร 100.00

O3 อำนาจหนาที่ 100.00
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ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 100.00

O5 ขอมูลการติดตอ หนวยงานควรแสดงขอมูลครบทั้ง 5 ขอมูลการติดตอ ไดแก 1) ที่อยู

2) หมายเลขโทรศัพท 3) หมายเลขโทรสาร 4) อีเมล และ 5) แผนที่

กรณีที่หนวยงานมีการยกเลิกการใชโทรสารจะตองเขียนคำอธิบาย

เพิ่มเติมอยางชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่ง link ที่หนวยงาน

แสดงยังขาดอีเมล คำอธิบายเพิ่มเติมรอบชี้แจงคณะกรรมการตรวจ

ยืนยันผลการพิจารณาเดิม หนวยงานมีการเพิ่มขอมูลใหมในเว็บไซต

ซึ่งคณะกรรมการไมสามารถใหคะแนนในคร้ังนี้ได แตเปนแนวทางใน

การใหคะแนนในปถัดไป

0.00

O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 100.00

ขาวประชาสัมพันธ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O7 ขาวประชาสัมพันธ 100.00

การปฏิสัมพันธขอมูล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O8 Q&A 100.00

O9 Social Network 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดำเนินงานประจำป 100.00

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 เดือน 100.00

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป 100.00

การปฏิบัติงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00
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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 100.00

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

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 100.00
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ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หนวยงานควรแสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรอง

เรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวย

งาน ผานทางชองทางออนไลนที่สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง

เว็บไซตหลักของหนวยงานได โดยตองแยกตางหากจากชองทาง

ทั่วไป เพื่อเปนการคุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแส และเพื่อให

สอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ซึ่ง link ที่หนวยงานแสดงไมสามารถเชื่อมโยงยอน

กลับไปยังเว็บไซตหลักของหนวยงานได

0.00

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร

ขอ ประเด็น

การ

ตรวจ

O34 เจตจำนง

สุจริต

ของผู

บริหาร

O35 การมี

สวนรวม

ของผู

บริหาร

พิจารณาจากลิงก

http://www.kradangnga.go.th/site/attachments/article/310/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต
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ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนนขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป 100.00

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร หนวยงานควรแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหนวยงานใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยาง

ซื่อสัตยสุจริต อยางชัดเจน ซึ่ง link ที่หนวยงานแสดงเปนการเสริม

สรางวัฒนธรรมองคกร ของป 2563

100.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 100.00

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป

รอบ 6 เดือน

100.00

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 100.00

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน

100.00
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ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 – 30 ป 0 3 0

31 – 40 ป 3 8 0

41 – 50 ป 4 9 0

51 – 60 ป 6 4 0

มากกวา 60 ป 3 2 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 5 5 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 5 8 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 1 6 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 5 6 0

สูงกวาปริญญาตรี 0 1 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลท่ัวไป 15 22 0

หนวยงานของรัฐ 1 2 0

องคกรธุรกิจ 0 2 0

อ่ืน ๆ 0 0 0
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ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 - 30 ป 2 2 0

31 - 40 ป 4 6 0

41 - 50 ป 5 5 0

51 - 60 ป 1 1 0

มากกวา 60 ป 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 0 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 0 0 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 4 2 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 7 8 0

สูงกวาปริญญาตรี 1 3 0

อ่ืน ๆ 0 1 0

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน

 19.23%  80.77%  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
0

2

4

6

8
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