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ค าน า 
 

 ตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริม 
ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับ การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเพ่ือให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ทีก่ าหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง และมาตรการ ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี 
เทศบาลต าบลดอนแก้ว จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาล
ต าบลดอนแก้ว เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตอย่างแท้จริง นั้น  

 เมื่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศแล้ว เทศบาลต าบลดอนแก้ว ในฐานะหน่วยงานผู้รับการประเมิน จึงควรมีการ
น าผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น สอดรับกับการ
ประเมินต่อไป  
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- การน าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
     -  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว               
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในประเด็นที่มีข้อบกพร่อง  
 หรือประเด็นที่ควรมีการพัฒนาให้ดีขึ้นและแนวทางการแก้ไข 
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 2. ด้าน EIT          32 
 3. ด้าน OIT          33 
 
     -  ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม   35 
  และความโปร่งใสในหน่วยงาน 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ 
ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

 
 ความเป็นมาของการประเมิน กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือกับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ในการพัฒนาระบบ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( Integrity and Transparency 
Assessment) ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเสนอ การบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) 
หน่วยงานภาครัฐและ ดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันเพ่ือให้           
การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้าง
เครื่องมือการประเมินที่ผนวก หลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence - Base) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครอ ง     
ส่วนท้องถิ่น    ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต อันจะน าไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการ
ต่อต้าน การทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม 
หลักคุณธรรมและความโปร่งใสน ามาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป  
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
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รายงานผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
คะแนนภาพรวมหน่วยงานเทศบาลต าบลดอนแก้ว :  63.57 คะแนน 
ระดับผลการประเมิน  : D 

 
 
 

ระดับคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 
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กราฟแนวโน้ม 
 

 
 

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ 

      หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 63.57 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมิน
ระดับ D หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ได้บ้าง แต่ยังไม่
สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาเท่าที่ควร โดยหน่วยงานมีประเด็นเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน
อีกราวร้อยละ 35-45 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามท้ังหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณารายละเอียดผลการประเมิน
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในจุดที่เป็นปัญหาโดยเร่งด่วนเพ่ือให้สามารถยกระดับคะแนนในรายตัวชี้วัด และ
คะแนนโดยภาพรวม น าไปสู่การด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ คาดหมายว่า  หาก
หน่วยงานมีการวางแผนการด าเนินงานและจัดการความเสี่ยงที่ดีล่วงหน้า  ภายใต้ความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง
ของประชาคมภายในหน่วยงาน จะน ามาสู่ความเชื่อมั่นศรัทธาแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อ  ๆ ไป            
โดยประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่  
 - แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
โดยมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน  
 - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น        
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ  
 - แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น  
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 - แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูล
รายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การด าเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน  
 - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ       
ความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีที่รับการประเมิน  
 - แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการด าเนินการ 
ในปีที่รับการประเมิน  
 - แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / เป็นกิจกรรมหรือ
การด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 / เป็นการ
ด าเนินการในปีที่รับการประเมิน  
 - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีข้อมูล
รายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ
ด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน  
 - แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน โดยเป็น
การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน  
 - แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยต้องเป็นการด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 
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รายละเอียดผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบติังานหรือใหบ้ริการแก่ผูท่ี้มาติดต่อ ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี 
มากนอ้ยเพียงใด 

84.80 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด 4.00% 0.00% 36.00% 60.00% 84.12 

เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 0.00% 0.00% 44.00% 56.00% 85.48 

 
 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบติังานหรือใหบ้ริการ แก่ผูม้าติดต่อทัว่ ๆ ไป กบัผูม้าติดต่อท่ี
รู้จกัเป็นการส่วนตวัอยา่งเท่าเทียมกนั มากนอ้ยเพียงใด 

84.12 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบติังานหรือ
ใหบ้ริการ แก่ผูม้าติดต่อทัว่ ๆ ไป กบัผูม้าติดต่อท่ี
รู้จกัเป็นการส่วนตวัอยา่งเท่าเทียมกนั มากนอ้ย
เพียงใด 

0.00% 4.00% 40.00% 56.00% 84.12 

 
 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบติังาน ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี อยา่งไร 84.97 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

มุ่งผลส าเร็จของงาน 0.00% 4.00% 24.00% 72.00% 89.40 

ใหค้วามส าคญักบังานมากกวา่ธุระส่วนตวั 0.00% 8.00% 40.00% 52.00% 81.44 

พร้อมรับผดิชอบ หากความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเอง 

0.00% 8.00% 32.00% 60.00% 84.08 
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I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับส่ิงดงัต่อไปน้ี จากผูม้าติดต่อ เพื่อแลกกบัการ
ปฏิบติังาน การอนุมติั อนุญาต หรือใหบ้ริการ หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่ม ี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพยสิ์น 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได ้เช่น การลดราคา การรับความ
บนัเทิง เป็นตน้ 

0.00% 100.00% 100.00 

 
 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีใหก้นัในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวฒันธรรม หรือใหก้นัตามมารยาทท่ีปฏิบติักนัในสังคมแลว้ บุคลากร
ในหน่วยงานของท่าน มีการรับส่ิงดงัต่อไปน้ี หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่ม ี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพยสิ์น 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได ้เช่น การลดราคา การรับความ
บนัเทิง เป็นตน้ 

0.00% 100.00% 100.00 

 
 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการใหส่ิ้งดงัต่อไปน้ี แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีและคาดหวงัใหมี้การตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

98.67 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่ม ี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพยสิ์น 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การยกเวน้ค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณี
พิเศษ เป็นตน้ 

4.00% 96.00% 96.00 
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I7 ท่านรู้เก่ียวกบัแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน มากนอ้ยเพียงใด 73.52 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้เก่ียวกบัแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี 
ของหน่วยงานของท่าน มากนอ้ยเพียงใด 

0.00% 8.00% 64.00% 28.00% 73.52 

 
 

I8 หน่วยงานของท่าน ใชจ่้ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดงัต่อไปน้ี มากนอ้ยเพียงใด 86.14 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

คุม้ค่า 0.00% 0.00% 44.00% 56.00% 85.48 

ไม่บิดเบือนวตัถุประสงคข์องงบประมาณท่ีตั้งไว ้ 0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 86.80 

 
 

I9 หน่วยงานของท่าน ใชจ่้ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตวั กลุ่ม หรือพวกพอ้ง มากนอ้ยเพียงใด 100.00 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน ใชจ่้ายงบประมาณเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตวั กลุ่ม หรือพวกพอ้ง มากนอ้ย
เพียงใด 

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 

 
 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ท่ีเป็นเทจ็ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากนอ้ยเพียงใด 

100.00 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน 
ท่ีเป็นเทจ็ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากนอ้ยเพียงใด 

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 
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I11 หน่วยงานของท่าน มีการจดัซ้ือจดัจา้ง/การจดัหาพสัดุ และการตรวจรับพสัดุในลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี มากนอ้ยเพียงใด 

90.70 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 4.00% 0.00% 20.00% 76.00% 89.40 

เอ้ือประโยชน์ใหผู้ป้ระกอบการรายใดรายหน่ึง 92.00% 0.00% 0.00% 8.00% 92.00 

 
 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสใหท้่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณ ตาม
ประเด็นดงัต่อไปน้ี มากนอ้ยเพียงใด 

80.56 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สอบถาม 0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 86.80 

ทกัทว้ง 4.00% 8.00% 32.00% 56.00% 80.08 

ร้องเรียน 8.00% 4.00% 44.00% 44.00% 74.80 

 
I13 ท่านไดรั้บมอบหมายงานจากผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรม มากนอ้ยเพียงใด 84.16 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านไดรั้บมอบหมายงานจากผูบ้งัคบับญัชาอยา่ง
เป็นธรรม มากนอ้ยเพียงใด 

0.00% 0.00% 48.00% 52.00% 84.16 

 
 

I14 ท่านไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังาน ตามระดบัคุณภาพของผลงานอยา่งถูกตอ้ง มากนอ้ย
เพียงใด 

80.12 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังาน ตาม
ระดบัคุณภาพของผลงานอยา่งถูกตอ้ง มากนอ้ย
เพียงใด 

0.00% 8.00% 44.00% 48.00% 80.12 
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I15 ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน มีการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อยา่งเป็นธรรม มากนอ้ยเพียงใด 

85.48 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน มีการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อยา่งเป็นธรรม มากนอ้ยเพียงใด 

0.00% 0.00% 44.00% 56.00% 85.48 

 
I16 ท่านเคยถูกผูบ้งัคบับญัชาสั่งการใหท้  าธุระส่วนตวัของผูบ้งัคบับญัชา มากนอ้ยเพียงใด 98.68 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผูบ้งัคบับญัชาสั่งการใหท้  าธุระส่วนตวั
ของผูบ้งัคบับญัชา มากนอ้ยเพียงใด 

96.00% 4.00% 0.00% 0.00% 98.68 

 
I17 ท่านเคยถูกผูบ้งัคบับญัชาสั่งการใหท้  าในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต มากนอ้ย
เพียงใด 

98.68 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผูบ้งัคบับญัชาสั่งการใหท้  าในส่ิงท่ีไม่
ถูกตอ้ง หรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต มากนอ้ย
เพียงใด 

96.00% 4.00% 0.00% 0.00% 98.68 

 
 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี มากนอ้ยเพียงใด 92.49 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ถูกแทรกแซงจากผูมี้อ านาจ 76.00% 20.00% 4.00% 0.00% 90.72 

มีการซ้ือขายต าแหน่ง 84.00% 16.00% 0.00% 0.00% 94.72 

เอ้ือประโยชน์ใหก้ลุ่มหรือพวกพอ้ง 80.00% 16.00% 4.00% 0.00% 92.04 
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I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพยสิ์นของราชการ ไปเป็นของส่วนตวั หรือน าไปให้
กลุ่มหรือพวกพอ้ง มากนอ้ยเพียงใด 

94.68 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพยสิ์น
ของราชการ ไปเป็นของส่วนตวั หรือน าไปให้
กลุ่มหรือพวกพอ้ง มากนอ้ยเพียงใด 

88.00% 8.00% 4.00% 0.00% 94.68 

 
 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรัพยสิ์นของราชการ ไปใชป้ฏิบติังานในหน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวกมากนอ้ยเพียงใด 

76.20 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสิ์นของ
ราชการ ไปใชป้ฏิบติังานในหน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวกมากนอ้ยเพียงใด 

0.00% 4.00% 64.00% 32.00% 76.20 

 
 

I21 ถา้ตอ้งมีการขอยมืทรัพยสิ์นของราชการ ไปใชป้ฏิบติังาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
ขออนุญาตอยา่งถูกตอ้ง มากนอ้ยเพียงใด 

80.12 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ถา้ตอ้งมีการขอยมืทรัพยสิ์นของราชการ ไปใช้
ปฏิบติังาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
ขออนุญาตอยา่งถูกตอ้ง มากนอ้ยเพียงใด 

0.00% 8.00% 44.00% 48.00% 80.12 

ถา้ตอ้งมีการขอยมืทรัพยสิ์นของราชการ ไปใช้
ปฏิบติังาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
ขออนุญาตอยา่งถูกตอ้ง มากนอ้ยเพียงใด 

0.00% 8.00% 44.00% 48.00% 80.12 
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I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพยสิ์นของราชการไปใช ้โดยไม่ไดข้ออนุญาตอยา่ง
ถูกตอ้ง จากหน่วยงานของท่าน มากนอ้ยเพียงใด 

98.68 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพยสิ์น
ของราชการไปใช ้โดยไม่ไดข้ออนุญาตอยา่ง
ถูกตอ้ง จากหน่วยงานของท่าน มากนอ้ยเพียงใด 

96.00% 4.00% 0.00% 0.00% 98.68 

 
I23 ท่านรู้แนวปฏิบติัของหน่วยงานของท่าน เก่ียวกบัการใชท้รัพยสิ์นของราชการท่ีถูกตอ้ง มากนอ้ย
เพียงใด 

76.24 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้แนวปฏิบติัของหน่วยงานของท่าน เก่ียวกบั
การใชท้รัพยสิ์นของราชการท่ีถูกตอ้ง มากนอ้ย
เพียงใด 

0.00% 0.00% 72.00% 28.00% 76.24 

 
I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากบัดูแลและตรวจสอบการใชท้รัพยสิ์นของราชการ เพื่อป้องกนั
ไม่ใหมี้การน าไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวั กลุ่ม หรือพวกพอ้ง มากนอ้ยเพียงใด 

81.44 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการก ากบัดูแลและ
ตรวจสอบการใชท้รัพยสิ์นของราชการ เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหมี้การน าไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวั 
กลุ่ม หรือพวกพอ้ง มากนอ้ยเพียงใด 

0.00% 8.00% 40.00% 52.00% 81.44 

 
I25 ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ใหค้วามส าคญั กบัการต่อตา้นการทุจริต มากนอ้ยเพียงใด 82.76 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้
ความส าคญั กบัการต่อตา้นการทุจริต มากนอ้ย
เพียงใด 

0.00% 8.00% 36.00% 56.00% 82.76 
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I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี หรือไม่ 94.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่ม ี คะแนน 
หวัขอ้การประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกนัการทุจริตในหน่วยงานใหมี้
ประสิทธิภาพ 

92.00% 8.00% 92.00 

จดัท าแผนงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 96.00% 4.00% 96.00 

 
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ไดรั้บการแกไ้ข มากนอ้ยเพียงใด 81.44 

หวัขอ้การประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ไดรั้บการแกไ้ข มากนอ้ยเพียงใด 4.00% 4.00% 36.00% 

 
I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากนอ้ย
เพียงใด 

82.75 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือ ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เผา้ระวงัการทุจริต 4.00% 8.00% 24.00% 64.00% 82.72 

ตรวจสอบการทุจริต 4.00% 4.00% 32.00% 60.00% 82.76 

ลงโทษทางวนิยั เม่ือมีการทุจริต 8.00% 0.00% 28.00% 64.00% 82.76 

 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกนัการทุจริตในหน่วยงาน มากนอ้ยเพียงใด 

80.16 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกนัการทุจริตใน
หน่วยงาน มากนอ้ยเพียงใด 

0.00% 4.00% 52.00% 44.00% 80.16 
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I30 หากท่านพบเห็นแนวโนม้การทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดงัต่อไปน้ี อยา่งไร 

77.80 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สามารถร้องเรียนและส่งหลกัฐานไดอ้ยา่งสะดวก 0.00% 8.00% 48.00% 44.00% 78.80 

สามารถติดตามผลการร้องเรียนได ้ 0.00% 12.00% 44.00% 44.00% 77.44 

มัน่ใจวา่จะมีการด าเนินการอยา่งตรงไปตรงมา 0.00% 4.00% 56.00% 40.00% 78.84 

มัน่ใจวา่จะปลอดภยัและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 0.00% 12.00% 48.00% 40.00% 76.12 

 
 
 
 

E1 เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบติังาน/ใหบ้ริการแก่ท่าน ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี      
มากนอ้ยเพียงใด 

78.14 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด 0.00% 4.84% 59.68% 35.48% 77.06 

เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 0.00% 3.23% 56.45% 40.32% 79.21 

 
E2 เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบติังาน/ใหบ้ริการแก่ท่าน กบัผูม้าติดต่ออ่ืน ๆ อยา่งเท่า
เทียมกนัมากนอ้ยเพียงใด 

79.24 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบติังาน/
ใหบ้ริการแก่ท่าน กบัผูม้าติดต่ออ่ืน ๆ อยา่งเท่า
เทียมกนัมากนอ้ยเพียงใด 

0.00% 0.00% 62.90% 37.10% 79.24 
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E3 เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการ/ใหบ้ริการแก่ท่านอยา่ง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบงัหรือบิดเบือนขอ้มูล มากนอ้ยเพียงใด 

78.18 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัการด าเนินการ/ใหบ้ริการแก่ท่านอยา่ง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบงัหรือบิดเบือนขอ้มูล มาก
นอ้ยเพียงใด 

0.00% 0.00% 66.13% 33.87% 78.18 

 
E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยถูกเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้
ส่ิงดงัต่อไปน้ี เพื่อแลกกบัการปฏิบติังาน การอนุมติั อนุญาต หรือใหบ้ริการ หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่ คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพยสิ์น 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได ้เช่น การลดราคา การใหค้วาม
บนัเทิง เป็นตน้ 

0.00% 100.00% 100.00 

 
E5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลกั มากนอ้ยเพียงใด 

77.11 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลกั มากนอ้ยเพียงใด 

0.00% 0.00% 69.35% 30.65% 77.11 
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E6 การเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี มากนอ้ยเพียงใด 69.56 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เขา้ถึงง่าย ไม่ซบัซอ้น 0.00% 6.45% 74.19% 19.35% 71.19 

มีช่องทางหลากหลาย 1.61% 12.90% 66.13% 19.35% 67.92 

 
E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือขอ้มูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยา่งชดัเจน 
มากนอ้ยเพียงใด 

71.16 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ขอ้มูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยา่งชดัเจน มาก
นอ้ยเพียงใด 

1.61% 8.06% 66.13% 24.19% 71.16 

 
E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงาน/การ
ใหบ้ริการ หรือไม ่

90.32 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่ม ี คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินงาน/การใหบ้ริการ หรือไม่ 

90.32% 9.68% 90.32 

 
E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบค าถาม เม่ือมีขอ้กงัวลสงสัยเก่ียวกบัการด าเนินงานได้
อยา่งชดัเจน มากนอ้ยเพียงใด 

74.44 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบ
ค าถาม เม่ือมีขอ้กงัวลสงสัยเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจน มากนอ้ยเพียงใด 

0.00% 1.61% 74.19% 24.19% 74.44 
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E10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางใหผู้ม้าติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน
หรือไม่ 

91.94 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่ม ี คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางใหผู้ม้าติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานหรือไม่ 

91.94% 8.06% 91.94 

 
E11 เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบติังาน/การให้บริการใหดี้
ข้ึนมากนอ้ยเพียงใด 

70.60 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบติังาน/การใหบ้ริการให้
ดีข้ึนมากนอ้ยเพียงใด 

0.00% 12.90% 62.90% 24.19% 70.60 

 
E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวธีิการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การใหบ้ริการดีข้ึน มาก
นอ้ยเพียงใด 

71.10 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวธีิการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การใหบ้ริการดีข้ึน มาก
นอ้ยเพียงใด 

0.00% 16.13% 54.84% 29.03% 71.10 

 
E13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินงาน/การใหบ้ริการ ใหเ้กิดความ
สะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 

95.16 

หัวข้อการประเมิน มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินงาน/การ
ใหบ้ริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 

95.16% 4.84% 95.16 
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E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสใหผู้รั้บบริการ ผูม้าติดต่อ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาการด าเนินงาน/การใหบ้ริการของหน่วยงานไดดี้ข้ึน มากนอ้ยเพียงใด 

62.55 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสใหผู้รั้บบริการ 
ผูม้าติดต่อ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เขา้ไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพฒันาการด าเนินงาน/การ
ใหบ้ริการของหน่วยงานไดดี้ข้ึน มากนอ้ยเพียงใด 

0.00% 19.35% 74.19% 6.45% 62.55 

 
E15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การใหบ้ริการ ใหมี้ความโปร่งใสมากข้ึน 
มากนอ้ยเพียงใด 

67.95 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การใหบ้ริการ ให้มีความโปร่งใสมาก
ข้ึน มากนอ้ยเพียงใด 

0.00% 11.29% 74.19% 14.52% 67.95 

 
 

ตวัช้ีวดัยอ่ยท่ี 9.1 ขอ้มูลพื้นฐาน 
ขอ้มูลพื้นฐาน 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O1 โครงสร้าง ไม่มีโครงสร้างผูบ้ริหาร 0.00 

O2 ขอ้มูลผูบ้ริหาร  0.00 

O3 อ านาจหนา้ท่ี  100.00 

O4 แผนยทุธศาสตร์หรือ
แผนพฒันาหน่วยงาน 

 100.00 

O5 ขอ้มูลการติดต่อ  100.00 
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ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O6 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  100.00 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O7 ข่าวประชาสัมพนัธ์  100.00 

 

การปฏิสัมพนัธ์ขอ้มูล 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O8 Q&A  100.00 

O9 Social Network  100.00 

ตวัช้ีวดัยอ่ยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
แผนการด าเนินงาน 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี  100.00 

O11 รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 100.00 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  100.00 

การปฏิบติังาน 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบติังาน  100.00 
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การใหบ้ริการ 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการใหบ้ริการ  100.00 

O15 ขอ้มูลเชิงสถิติการใหบ้ริการ  100.00 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ใหบ้ริการ 

 100.00 

O17 E-Service ไม่มีบริการ E-Service 0.00 

ตวัช้ีวดัยอ่ยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O18 แผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี ผดิปีงบประมาณ 0.00 

O19 รายงานการก ากบัติดตามการใชจ่้าย
งบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

สืบเน่ืองจาก O18 0.00 

O20 รายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณ
ประจ าปี 

ผดิปีงบประมาณ 0.00 

การจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O21 แผนการจดัซ้ือจดัจา้งหรือแผนการ
จดัหาพสัดุ 

 100.00 

O22 ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดั
จา้งหรือการจดัหาพสัดุ 

 100.00 



~ 24 ~ 
 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O23 สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการ
จดัหาพสัดุรายเดือน 

 100.00 

O24 รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการ
จดัหาพสัดุประจ าปี 

ผดิปีงบประมาณ 0.00 

ตวัช้ีวดัยอ่ยท่ี 9.4 การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  100.00 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ผดิปีงบประมาณ 0.00 

O27 หลกัเกณฑก์ารบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

 100.00 

O28 รายงานผลการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

 100.00 

ตวัช้ีวดัยอ่ยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O29 แนวปฏิบติัการจดัการเร่ืองร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 100.00 

O30 ช่องทางแจง้เร่ืองร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ไม่รักษาความลบั 0.00 
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ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O31 ขอ้มูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผดิปีงบประมาณ 0.00 

การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  100.00 

O33 การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วม  100.00 

ตวัช้ีวดัยอ่ยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกนัการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผูบ้ริหาร 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O34 เจตจ านงสุจริตของผูบ้ริหาร ผดิหวัขอ้ประเมิน 0.00 

O35 การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ไม่มีกิจกรรมในปี 2564 0.00 

การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกนัการทุจริต 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริต
ประจ าปี 

ไม่มีขอ้มูล 0.00 

O37 การด าเนินการเพื่อจดัการความเส่ียง
การทุจริต 

สืบเน่ืองจาก O36 0.00 

การเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O38 การเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร ไม่มีกิจกรรมใน
ปีงบประมาณ 2564 

0.00 
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O39 แผนปฏิบติัการป้องกนัการ
ทุจริต 

ไม่มีขอ้มูล 0.00 

O40 รายงานการก ากบัติดตามการ
ด าเนินการป้องกนัการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

สืบเน่ืองจาก O39 0.00 

O41 รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกนัการทุจริตประจ าปี 

ไม่มีรายงานผลการด าเนินการ 0.00 

ตวัช้ีวดัยอ่ยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกนัการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

ไม่มีขอ้มูล 0.00 

O43 การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

สืบเน่ืองจาก O43 0.00 
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ผู้ตอบแบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

อาย ุ ชาย หญิง อ่ืนๆ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 0 0 0 

20 – 30 ปี 0 0 0 

31 – 40 ปี 3 5 0 

41 – 50 ปี 4 9 0 

51 – 60 ปี 10 11 0 

มากกวา่ 60 ปี 14 6 0 

ระดบัการศึกษา ชาย หญิง อ่ืน ๆ 

ประถมศึกษาหรือต ่ากวา่ 21 13 0 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 3 11 0 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 2 3 0 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 2 0 0 

สูงกวา่ปริญญาตรี 2 0 0 

อ่ืน ๆ 1 4 0 

ติดต่อหน่วยงาน ชาย หญิง อ่ืน ๆ 
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อาย ุ ชาย หญิง อ่ืนๆ 

บุคคลทัว่ไป 30 30 0  

หน่วยงานของรัฐ 0 0 0 

องคก์รธุรกิจ 0 0 0 

อ่ืน ๆ 1 1 0 

ผู้ตอบแบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

อาย ุ ชาย หญิง อ่ืน ๆ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 0 0 0 

20 - 30 ปี 2 2 0 

31 - 40 ปี 5 6 0 

41 - 50 ปี 3 6 0 

51 - 60 ปี 0 1 0 

มากกวา่ 60 ปี 0 0 0 

ระดบัการศึกษา ชาย หญิง อ่ืน ๆ 

ประถมศึกษาหรือต ากวา่ 0 0 0 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 2 0 0 
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อาย ุ ชาย หญิง อ่ืน ๆ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 0 1 0 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 6 6 0 

สูงกวา่ปริญญาตรี 2 8 0 

อ่ืน ๆ 0 0 0 

 สภาพแวดลอ้มการท างานของเจา้หนา้ท่ีในหหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 

จ านวนบุคลากร 

ความสุขในการท างาน 
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การน าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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การน าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุงและพฒันา  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ในประเด็นที่มีข้อบกพร่อง หรือประเด็นที่ควรมีการพัฒนาให้ดีขึ้นและแนวทางการแก้ไข 
 

 ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA ) ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว มีคะแนนรวม 
63.57 คะแนน อยู่ในระดับ D มีรายละเอียด ดังนี้  

1. ด้าน IIT มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ    87.65  
1.1  การปฏิบัติหน้าที่   คะแนน   92.09  
1.2  การใช้งบประมาณ   คะแนน   88.49  
1.3  การใช้อ านาจ    คะแนน   89.94. 
1.4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  คะแนน   84.56  
1.5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  คะแนน   83.15  
 
ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ

ร้อยละ   87.64 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานเป็นไปตามหลักความโปร่งใส และมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้ใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล  อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับ
หน่วยงานมีดังนี้ 
 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

ขั้นตอนหรือวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไข
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

1. การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

1. สร้างมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือ ป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  
2. มีขั้นตอนการขออนุญาต การขอยืมที่ถูกต้อง 

ส านักปลัด รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผลตอน
สิ้นปีงบประมาณ 

2.การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

1.จัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการ ทุจริตอย่าง
ชัดเจนและเปิดเผย  
2. การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการติดตาม ตรวจสอบการ
ท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

ส านักปลัด รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผลตอน
สิ้นปีงบประมาณ 

3.ความรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานเกี่ยวกับการใช้

-จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ราชการ 

กองคลัง 
 
 

รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผลทุก 6
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ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 
4.การสร้างฐานความคิด
การแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนร่วม. 
 5.ไม่มีมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 
 
- เสริมสร้างฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนร่วม ในรูปแบบการ
อบรม/จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 
-จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

 
 
กองคลัง 
 
 
 
งานนิติการ 

เดือน 

    
 
 
 2. ด้าน EIT มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ  78.58 
  2.1 คุณภาพการด าเนินงาน  คะแนน   82.53  
  2.3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  คะแนน  79.48  
  2.4 การปรับปรุงการท างาน  คะแนน   73.47  
 
 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 78.58 ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน
ว่ายังยึดตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ พอสมควร โดยได้มีการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการอย่าง
ตรงไปตรงมา และไม่พบมีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่อาจค านวณเป็นตัวเงินได้ 
อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรมีการพัฒนา ในประเด็น ต่อไปนี้ 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

ขั้นตอนหรือวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไข
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

1.ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

1. จัดท าช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน 
เพ่ิมการรับส่งข้อมูลข่าวสาร ระหว่างเทศบาลฯ
กับประชาชน  
2. จัดช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ทางโซเชียล
มีเดีย 

ส านักปลัด รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผลทุก
ไตรมาศ 

2.การปรับปรุงระบบ
การท างาน 

1. ด าเนินการปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ขั้นตอนการให้บริการ 
2. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการ การให้บริการ ให้
การบริการเกิดความโปร่งใส มีวิธีการ และ
ขั้นตอนการท างานที่ดี 

ส านักปลัด รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผลทุก
ไตรมาศ 
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 ด้าน OIT มีมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ  34.31 
 1 การเปิดเผยข้อมูล   คะแนน   68.63  
 2 การป้องกันการทุจริต   คะแนน   0.00  
 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 
34.31 เห็นได้ว่าหน่วยงานควรมีการปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วมเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีน้อยลง
หรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ โดยมีประเด็นที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 
 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

ประเด็นการรประเมิน ขั้นตอนหรือวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไข
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

1.การเปิดเผยข้อมูล 1. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล Q&A 
2. การบริหารงาน 
3.การบริหารเงินงบประมาณ 
4.การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
- รายงานผลการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
5.การส่งเสริมความโปร่งใส 
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 

1. หน่วยงานต้องจัดท าเว็บไซต์องค์กรโดยต้อง
น าข้อมูลต่าง ๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น พ้ืนฐาน
ขององค์กร แผนการด าเนินงาน 
งบประมาณ บุคลากร โครงการ และ
กิจกรรม จะต้องตรวจสอบและต่ออายุ
เว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลา พร้อมเผยแพร่
ข้อมูลให้ประชาชนทราบ 

2. จัดท าช่องทาง E-service ให้แก่ผู้รับบริการ
สามารถขอรับบริการผ่านช่องทางโซเชียล
มีเดีย หรือแฟลตฟอร์มของหน่วยงานได้ 

2.การป้องกันการทุจริต 1.การด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 
2. มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

 1. หน่วยงานต้องจัดท าแผนป้องกันการทุจริตซึ่ง
เป็นแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเหมาะสม
กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ใน
การขับเคลื่อนแผนงานของหน่วยงาน 
2. หน่วยงานต้องก าหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
3.หน่วยงานต้องจัดท าเว็บไซต์องค์กรโดยต้องน า
ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริต ลงให้ครบถ้วน 
เช่น  

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ

ให้บริการ 
 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

https://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/1/menu/1196/
https://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/2/menu/1196/
https://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/2/menu/1196/
https://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/3/menu/1196/
https://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/3/menu/1196/
https://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/3/menu/1196/
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 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน 
 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการ

ทุจริต 
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจ าปี 
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนรวมของผู้บริหาร 
 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการ

ทุจริตประจ าปี 
 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ

ป้องกันทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส (ITA) 
 

 
 จากการประเมินข้างต้นแสดงให้เห็นว่าประเด็นที่หน่วยงานควรพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ  

1. หน่วยงานควรมีการปรับปรุงจัดให้มีการอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน หรือผู้มา
ติดต่อราชการ จัดท าระบบบริการเชิงรุก จัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่ เช่น การจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ การจัดเก็บธรรมเนียมเก็บขนขยะ หรือมีการจัดตั้งระบบ One stop service มีการประเมินความพึง
พอใจ และน าผลการประเมินมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานและการบริการอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ  

2. ผู้บริหารควรจัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือศึกษาปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ และกระบวนการท างาน คุณภาพการปฏิบัติงานและบริการให้ดี
ขึ้น 

3. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเช่น การแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านเทคโนโลยี
ของบุคลากรผู้ดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

https://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/4/menu/1196/
https://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/80/menu/1196/
https://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/5/menu/1196/
https://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/5/menu/1196/
https://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/7/menu/1196/
https://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/7/menu/1196/
https://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/6/menu/1196/
https://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/116/menu/1196/
https://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/117/menu/1196/
https://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/117/menu/1196/
https://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/118/menu/1196/
https://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/118/menu/1196/
https://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/119/menu/1196/
https://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/119/menu/1196/
https://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/120/menu/1196/
https://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/120/menu/1196/
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2.ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขึน้ 
 หน่วยงานควรได้มีการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานขึ้น 
โดยให้มีความสอดคล้องกับประเด็นการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

การติดตามผล 

IIT     
1.รู้เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ของ
หน่วยงาน 

-ส่งเสริมให้บุคลากรทุกส านัก/กอง มี
ส่วนร่วมให้มีการติดตาม
ความก้าวหน้าการเบิกจ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจัดให้มีการประชุมและ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณใร
ระดับหน่วยงานประจ าเดือนหรือไตร
มาศ 

กองคลัง ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 

2.ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน  

-จัดท าแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืม
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายก าหนดขั้นตอน
ปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขอ
อนุญาต/การอนุมัติยืมท่ีมีรูปแบบที่
สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้ง
กรณีการยืมของบุคคลภายในหรือ
ภายนอกหรือภาคเอกชน 

ทุกส านัก /
กอง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 

3.ความรู้แนวปฏิบัติ
ของหน่วยงาน
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

-จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
การยืมทรัพย์สินของราชการ 

กองคลัง ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 

4.การสร้างฐาน
ความคิดการ
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนร่วม 

-เสริมสร้างฐานความคิดการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วน
ร่วม ในรูปแบบการอบรม/จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

ส านักปลัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 
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5.จัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
และวิเคราะห์ความ
เสี่ยงการทุจริต 

1.แต่งตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
2.ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท า
มาตรการ 
3.มอบหมายให้งาน /กอง /ส านัก 
รับผิดชอบด าเนินการ 

ส านักปลัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลและ
เอกสารต่าง ๆ 
ตามตัวชี้วัดที่ 
10 การป้องกัน
การทุจริต เพื่อ
น าไปเปิดเผยบน
เว็บไซต์ 

EIT     
1.ปรับปรุงระบบ
การท างานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

-จัดท าแผนผังแสดงขั้นตอน/
ระยะเวลาให้บริการประชาชนและ
ระบุผู้รับผิดชอบงานให้บริการในทุก
กระบวนงานให้ทราบ โดยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น 
เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

ทุกงาน/
ส านัก/กอง 

ตลอดปี รายงานผลการ
ด าเนินงานในที่
ประชุมองค์กร
ทุกเดือน 

2.สร้างฐานความคิด
ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร โดย
ค านึงถึงประโยชน
ประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลัก 

-พัฒนาบุคลากรโดย ปลูกฝังฐาน
ความคิดในการแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เช่น
เสริมสร้างความรู้ให้เกิดความ
ตระหนักในการเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
บุคคล 
-สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
ให้บริการอยา่งเท่าเทียมกัน และไม่
เลือกปฏิบัติ เช่น ก าหนดประเด็น
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ใน
พันธกิจขององค์กรและมีแนวทางใน
การด าเนินการร่วมกัน 
 

ทุกงาน/
ส านัก/กอง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 

3.จัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานให้มี
ลักษณะเข้าถึงง่ายไม่
ซับซ้อน และ
หลากหลายช่องทาง 

-จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ผู้รับบริการที่จะมาติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับค าค าติชม /
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการขององค์กร 
เช่น จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลการบริการ

ส านักปลัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 



~ 37 ~ 
 

หรือการด าเนินงานขององค์กร 
ตลอดระยะเวลาท าการ 
-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ผู้มาติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 
-จัดให้มีช่องทางสื่อสารในรูปแบบ   
ต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการ
ร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น 
ประชุมรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 

4.จัดท าช่องทางให้ผู้
มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของ
เจ้าหน้าทีข่อง
หน่วยงาน 

-จัดให้มีช่องทางการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ 
-จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบโดยตรง 

ส านักปลัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 

5.โครงการการ
ปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดแีก่
ประชาชน 

จัดให้มีการอ านวยความสะดวกใน
การให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้ 
 -มีเก้าอ้ีรับรองผู้มาติดต่อราชการ
หรือรับบริการ 
-มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือ
ต าแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการ
โดยสะดวกและชัดเจน 
-มีแผนผังก าหนดขั้นตอนและ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 
-มีแบบค าร้องพร้อมทั้งตัวอย่างการ
กรอกข้อมูล/มีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า 
-มีจุดแรกรับเพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ เช่น คัดกรองผู้มา
ติดต่อ ให้ค าแนะน า ในการขอรับ
บริการในการขอรับบริการหรือช่วย
เตรียมเอกสาร 

ทุกส านัก/
กอง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 

6.ปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น 

-น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
พัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เช่นให้บริการรับช าระ
ภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต การแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ 

ส านักปลัด  
กองคลัง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 
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7.เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วน 
ร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 

-มีการประเมินผลความพึงพอใจ ณ 
จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและ
สะดวกต่อผู้รับบริการและน าผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์ สรุป รายงานให้
ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณาเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานและ
บริการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมทั้ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ขององค์กรและประชาชนทราบ 

กองคลัง 
กองช่าง 

 รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 

OIT     
1.โครงการ 
ให้บริการE-Service 

1.การจัดท าระบบยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อช าระภาษีป้ายผ่าน
อินเตอร์เน็ต 
2.การจัดท าแบบค าขอรับบริการ 
เช่น 
- ค าร้องขอตัดแต่งก่ิงไม้ ต้นไม้ 
-ค าร้องขอให้เก็บขยะมูลฝอย 
- ค าร้องขอเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ 

กองคลัง 
ส านักปลัด 
กองช่าง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 

2.ด าเนินการ
เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
 

ให้กองคลังด าเนินการเก่ียวกับ 
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
- รายงานการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 
เดือน 
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
ให้ถูกต้องตามปีงบประมาณ 

กองคลัง ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 

3.การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
-การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1.แสดงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
2.เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุด
หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหรือ
นโยบายที่ก าหนดในนามขอ
หน่วยงาน 
เป็นนโยบายที่ใช้บังคับในปี 2565 

ส านักปลัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 
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4.การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
 

จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้
รักษาความลับของผู้ร้องเรียน และผู้
ถูกร้องเรียน 

ส านักปลัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 

5.จัดให้มีข้อมูลเชิง
สถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

จัดให้มีให้มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบแสดงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

งานนิติการ 
ส านักปลัด 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 

6.แสดงเจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร 

จัดให้มีเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
แสดงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ัน
ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยต้องเป็นการด าเนินการโดย
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 

7.การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

จัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

ส านักปลัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 

8.การประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือการป้องกัน
การทุจริต 
 

1.แสดงผลการประเมินความเสี่ยง
ของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ 
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน บนเว็บไซต์
หน่วยงาน 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของผลการ
ประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ 
ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง 
มาตรการและการด าเนินการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น  
3.เป็นการด าเนินการในปีที่ พ.ศ.
2565 

งานนิติการ 
ส านักปลัด 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 
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9.การด าเนินการ
เพ่ือจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

1.แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรม
ที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน
กรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน บนเว็บไซต์
หน่วยงาน 
2.เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่
สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามข้อ O36  
3.เป็นการด าเนินการในปีที่ 2565 
 

งานนิติการ 
ส านักปลัด 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 

10.การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

1.จัดให้มีกิจกรรมแสดงการ
ด าเนินการหรือกิจกรรมของ
หน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตอย่าง
ชัดเจน  
2.เป็นการด าเนินการในปี 2565 
 

ส านักปลัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 

11.จัดให้มี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

1.จัดท าและแสดงแผนปฏิบัติการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริต
หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน โดยมีข้อมูล
รายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่าง
เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น  
2.เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ครอบคลุมปี 2565 
 

งานนิติการ 
ส านักปลัด 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 

12.รายงานการ
ก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี  

1.รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 
 แสดงความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

งานนิติการ 
ส านักปลัด 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 
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ป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูล
รายละเอียดความก้าวหน้า 
ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การ
ด าเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น  และเป็นข้อมูล
ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่รับ
การประเมิน 
 
2.รายงานผลการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 
แสดงผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการ
ด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
 

13.จัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ
ปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียด
การวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มี
ความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนว
ทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมี
มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตาม
ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ  

งานนิติการ 
ส านักปลัด 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 
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14.การด าเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

1.แสดงผลการด าเนินการตาม
มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการ
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
2.เป็นการด าเนินการในปี 2565 

งานนิติการ 
ส านักปลัด 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายงานผลการ
ด าเนินการในที่
ประจ าชุม
พนักงาน
ประจ าเดือน 

 
 


