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เทศบาลตําบลบานหมอ ตระหนักถึงความสําคัญในการตอตานการทุจริต  

ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต บริหารงานดวยความโปรงใส เปนธรรม  

เพื่อประโยชนของประชาชน 

 

 

เทศบาลตําบลบานหมอ 

มิถุนายน  2563 

 



 

 

คํานํา 

  เทศบาลตําบลบานหมอ เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ ภายใตการ

ควบคุมดูแลของผูวาราชการจังหวัดใหปฏิบัติตามอํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย และเปนหนวยงานที่มี

มีนโยบายสงเสริม สนับสนุน ใหความสําคัญในการผลักดันการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปอยางมี

คุณธรรมและความโปรงใส เพื่อเปนเครื่องมือในการปองกันปญหาการทุจริต 

  เทศบาลตําบลบานหมอ  เขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงในในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence Assessment : ITA) ตั้งแตป 2560 ถึงปจจุบัน เพื่อนํา

ขอมูลผลการประเมินไปใชในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลบานหมอ รวมถึงเปนการสรางภาพลักษณเชิงบวกและความนาเชื่อถือของเทศบาลตําบลบานหมอ ใน

การเปนหนวยงานที่มีธรรมาภิบาลในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม โดยการนําผลการประเมิน ITA ของปที่

ผานมาวิเคราะหขอบกพรอง จุดออนที่ตองปรับปรุงแลวนํามากําหนดเปน "มาตรการสงเสริมคุณธรรมและ

ความโปรงใสภายในหนวยงานของเทศบาลตําบลบานหมอ ประจําป 2563" 
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บทสรุปผูบริหาร 
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงในภายในหนวยงาน 

ของเทศบาลตําบลบานหมอ ประจําป 2563 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

  เทศบาลตําบลบานหมอ เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่มีความ

ใกลชิดและเขาถึงประชาชนไดงายที่สุด ทําหนาที่ในการใหบริการสาธารณะระดับชุมชน เพื่อใหประชาชนอยูดี

มีสุข โดยในการดําเนินงานที่ผานมานั้น ผูบริหารและเจาหนาที่ทุกระดับมุงเนนที่จะปฏิบัติหนาที่ดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม และมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อใหเทศบาลตําบลบานหมอ 

เปนหนวยงานของรัฐที่เปนแบบอยางดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

  เทศบาลตําบลบานหมอ ไดนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานรัฐ (Integrity and Transparence Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มา

วิเคราะหจุดออนของการดําเนินงานมาจัดทํามาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการหนวยงานของ

เทศบาลตําบลบานหมอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานของเทศบาลตําบลบาน

หมอยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม จํานวน  3  มาตรการ 

ดังนี้ 

  (1) มาตรการปรับปรุงการทํางาน 
  (2) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับเจาหนาที่ภายในและบุคลากรภายนอก 
  (3) มาตรการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
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การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบานหมอ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

1. ขอมูลพื้นฐานของการประเมิน 

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายที่จะกอใหเกิดการ

ปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ โดยถือเปนการประเมินที่ครอบคลุม

หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 

2561 มีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช

แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ หรือ สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด  รวมไปถึงใหหัวหนาสวนราชการใหความสําคัญกับการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐและนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา

ตนเองดานคุณธรรมและความโปรงใสอยางเครงครัด และใหหนวยงานกํากับดูแลสวนราชการพิจารณานําผล

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปประกอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของหนวยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ 

  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได

พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความ

ตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา การประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity and Transparence Assessment : ITA) 

เปนการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติงานของหนวยงานตั้งแตการบริหารงานของเจาหนาที่ภายใน

หนวยงาน ตลอดจนประเมิน "ระบบงาน" โดยเฉพาะกระบวนการเปดเผยขอมูล กระบวนการจัดซื้อ จัดจางที่

โปรงใส รวมถึง ขั้นตอนและการปฏิบัติงาน และการใหบริการที่มีมาตรฐานและมีความเปนธรรม ไมเลือก

ปฏิบัติ รวมถึงการประเมิน "วัฒนธรรม" ในหนวยงานที่มุงเนนการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต และ

ประเมินแนวทางในการปองกันการทุจริตและปองกันการปฏิบัติงานที่อาจจะกอใหเกิดประโยชนทับซอน 

  เทศบาลตําบลบานหมอ เปนหนวยงานที่ใหความสําคัญกับการกํากับดูแลการดําเนินงานใหมี

คุณธรรม ทั้งในการบริหารงานภายในหนวยงานและการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลบานหมอ ให

เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสังคม โดยการเขารับการประเมิน ITA  ตั้งแตป 2560 เปนตนมา 

 

 



 

  ป 2562  สํานักงาน ป.ป.ช.  ไดกําหนดเครื่องมือในการประเมิน ITA  ดังนี้ 

 1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal  Integrity  and  Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในที่มีตอหนวยงานตนเอง
ประกอบดวยตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ตัวชี้วัดการใชอํานาจ ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของ
ราชการ และตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต 

 2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External  Integrity  and  Transparency  
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มีตอหนวยงานที่
ประเมิน ประกอบดวยตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุง
ระบบการทํางาน 

 3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open  Data Integrity  and  Transparency  
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงานเพื่อใหประชาชน
สามารถเขาถึงได ประกอบดวยตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต 

 
ตัวชี้ว ัดการประเมิน 

รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น สํานักงาน ป.ป.ช. ไดใหความสําคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินใหเกิด           
การสนับสนุนตอการยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption  Perceptions  Index: CPI) ของ 
ประเทศไทยไดเปนอยางรูปธรรม โดยไดศึกษาขอมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)  ของประเทศไทยใหสูงขึ้น ซึ่งจัดทําโดยคณะเศรษฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งการวิจัยดังกลาวไดสังเคราะหประเด็นการสํารวจของแตละแหลงขอมูลที่องคกรความ 
โปรงใสนานาชาติ (Transparency  International) นํามาใชในการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาขอมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงใหเกิดความตอเนื่องกับเกณฑการประเมินเดิม และการเชื่อมโยง
กับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวของ ทําใหเกณฑการประเมินมีเนื้อหาที่ครอบคลุมหลายดาน ซึ่งเกี่ยวกับคุณธรรม ความ
โปรงใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางออม รวมไปถึงบริบทแวดลอมที่  
เกี่ยวของกับการทุจริต ซึง่จะเปนประโยชนตอหนวยงานในการนําไปสูการปรับปรุงแกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่
จะเกิดการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคะแนน CPI  ของประเทศไทยในระยะยาวได     
โดยจําแนกออกเปน 10 ตัวชี้วัด ไดแก 

ตัวชี้ว ัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ เปนตัวชี้วัดที่มีจุดประสงคเพื่อประเมินการรับรูของบุคลากร  
ภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการ  
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่   
กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอที่รูจักกัน 
เปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ที่
รับผิดชอบ ซึ่งลวนถือเปนลักษณะการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาหนาที่ของรัฐอยางมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยัง  
ประเมินการรับรูในประเด็นที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ๆของบุคลากร       
อื่นในหนวยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหนาที่ และในกรณีชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตาง ๆ ตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแมแตกรณีการใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ๆตอบุคคลภายนอก ซึ่งถือเปน



ความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการรับสินบนไดในอนาคต ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ ประกอบดวยขอคําถาม    
จํานวน 6 ขอ      

ตัวชี้ว ัดที่ 2 การใชงบประมาณ  เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรูของบุคลากร
ภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชจายเงิน
งบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะ  
การใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวก
พอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องตาง ๆ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง  
ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการเปดโอกาส 
ใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได ตัวชี้วัดที่ 2 การใช
งบประมาณ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 6 ขอ 

ตัวชี้ว ัดที่ 3 การใชอํานาจ เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรูของบุคลากรภายใน     
หนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการมอบหมายงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซึ่งตองเปนไปอยางเปนธรรมและ      
ไมเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใชอํานาจสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาทําในธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชาหรือไมทําในสิ่งที่
ไมถูกตอง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผูมีอํานาจ การ
ซื้อขายตําแหนงหรือการเอื้อผลประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ ประกอบดวยขอคําถาม
จํานวน 6 ขอ 

ตัวชี้ว ัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรูของ
บุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน 
ในการนําสินทรัพยของราชการของหนวยงานไปเปนของตัวเองหรือนําไปใหผูอื่น และพฤติกรรมในการขอยืม
ทรัพยสินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่ง
หนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีการจัดทํา
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไป
ปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ ประกอบดวยขอคําถาม 6 ขอ 

ตัวชี้ว ัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรูของ
บุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการใหความสําคัญ
ของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงานจะตองทบทวนนโยบายที่เกี่ยวของกับการ
ปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
หนวยงาน เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพ    
การแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ที่จะตองทําใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสราง
ความเชื่อมั่นใหบุคลากรภายใน ในการรองเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตในหนวยงานดวย นอกจากนี้ หนวยงาน  
จะตองมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝาย
ตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 5 การ
แกไขปญหาการทุจริต ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 6 ขอ 

 

 



 

 

ตัวชี้ว ัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรูของ
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการคุณภาพการดําเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด  
และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ใหบริการของ
หนวยงานแกรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือไมบิดเบือนขอมูล ซึ่ง
สะทอนถึงการปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับประสบการณตรงในการถูกเจาหนาที่
เรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหนาที่ดวย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับ
การบริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน ที่จะตองคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวม
เปนหลัก ไมมีการเอื้อประโยชน ใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ ง  ตัวชี้ วัดที่  6 คุณภาพ                
การดําเนินงาน  ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 5 ขอ 

ตัวชี้ว ัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรูของ
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
การเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน ผานชองทางที่หลากหลาย สามารถเขาถึงไดงาย   
และไมซับซอน โดยขอมูลที่เผยแพรจะตองครบถวนและเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดําเนินงานของ
หนวยงานและขอมูลสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนได
สวนเสีย สามารถมีคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีขอ
กังวลสงสัยไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอสามารถ   
รองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย ซึ่งสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนได
สวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเด็นสํารวจ ประกอบดวยขอคําถาม     
จํานวน 5 ขอ  

ตัวชี้ว ัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรูของ
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่  
เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาตอหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการทํางานของหนวยงาน
ใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมี
กระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพื่อให
สอดคลองกับความตองการดวย ทั้งนี้ นอกจากหนวยงานตองปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหดีขึ้นแลว ยังควร    
ใหความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากขึ้นอีกดวย ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 5 ขอ 

ตัวชี้ว ัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปน
ปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น      
คือ (1) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน   
ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจาย
งบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการ
ทุจริต และการเกิดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการ



บริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัดยอย         
(33 ขอมูล) 

ตัวชี้ว ัดที่ 10 การปองกันทุจริต เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปน
ปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ       
ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความ
เสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ (2) 
มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพื่อสงเสริอมความโปรงใสและปองกันการทุจริต ซึ่ง
การเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลด
นอยลงหรือไมสามารถเกิดขึ้นได ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันทุจริต ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย (15 ขอมูล) 

ตารางแสดงสรุปจํานวนขอคําถามแตละตัวชี้ว ัด 

แบบ น้ําหนัก ตัวชี้วัด ตัวชี้ว ัดยอย ขอคําถาม 
 
 

IIT 

 
 

30 

การปฏิบัติหนาที่ - 6 
การใชงบประมาณ - 6 

การใชอํานาจ - 6 
การใชทรัพยสินของราชการ - 6 
การแกไขปญหาการทุจริต - 6 

 
EIT 

 
30 

คุณภาพการดําเนินงาน - 5 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร - 5 
การปรับปรุงการทํางาน - 5 

 
 
 

OIT 

 
 
 

40 

 
 

การเปดเผยขอมูล 

ขอมูลพื้นฐาน 9 
การบริหารงาน 8 

การบริหารเงินงบประมาณ 7 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 

การสงเสริมความโปรงใส 5 

การปองกันการทุจริต 
การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 8 
มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต 7 

 

เกณฑระดับผลการประเมิน 

เกณฑการประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเปนการายงานในลักษณะคาคะแนนควบคูกับ

ระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจําแนกออกเปน 7 ระดับ ดังนี้ 

ตารางแสดงระดับผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 - 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 



55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
  สํานักงาน ป.ป.ช.ไดกําหนดเปาหมายในการขับเคลื่อนดานคุณธรรมและความโปรงใสของ

หนวยงานภาครัฐจะตองผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(85 คะแนนขึ้นไป) และในป พ.ศ.2561-2565 กําหนดไวที่รอยละ 80 
 

2. ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตําบลบานหมอ ป 2562 

  ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของ  

เทศบาลตําบลบานหมอโดยภาพรวมไดคะแนนเทากับ 83.52  คะแนน  ระดับผลการประเมินอยูในระดับ B   

(ไมผาน) 



 

 

 

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 การปองกันการทุจริต 100.00 

2 การปฏิบัติหนาที่ 87.85 



อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

3 การปรับปรุงการทํางาน 82.01 

4 การใชอํานาจ 81.69 

5 การใชงบประมาณ 80.22 

6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 78.48 

7 การใชทรัพยสินของราชการ 78.43 

8 คุณภาพการดําเนินงาน 77.57 

9 การแกไขปญหาการทุจริต 77.51 

10 การเปดเผยขอมูล 76.84 

คะแนนสูงสุด   100.00   คะแนน   คะแนนต่ําสุด   76.84   คะแนน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตําบลบานหมอ ป 2562  

จําแนกตามเครื่องมือการประเมิน 

 

ประเด็นการประเมิน IIT(การรับรูของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน) คะแนนที่ได 

I1 บุคลากรในหนวยงาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอ ดวยความโปรงใส ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กําหนด 

77.12 



I2 บุคลากรในหนวยงานปฏิบัติงานกับผูมาตดิตอเทาเทียมกัน 75.11 

I3 บุคลากรในหนวยงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุงความสําเรจ็ของงาน ใหความสําคัญกับงาน
มากกวาธุระสวนตัว พรอมรับผดิหากความผดิพลาดเกิดจากตนเอง 

74.47 

I4  บุคลากรในหนวยงานไมมีการเรียกรับ เงิน ทรัพยสิน ประโยชนอื่นๆ จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมตัิ อนุญาต 

100.00 

I5  ในชวงเทศกาลหรอวาระสําคญั บุคลากรในหนวยงานไมมีการรบั เงิน ทรัพยสิน ประโยชนอื่นๆ  100.00 

I6 บุคลากรในหนวยงานมีการใหเงิน ทรัพยสิน ประโยชนอ่ืนๆ แกบุคคลภายนอก เพื่อสรางความสัมพนัธ
ที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต 

100.00 

I7 ทานรูจักเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน 63.91 

I8 หนวยงานของทานใชจายงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคา ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของ
งบประมาณที่ตั้งไว 

74.78 

I9 หนวยงานของทานใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพองหรือไม 94.77 

I10 บุคลากรในหนวยงานมีการเบิกจายที่เปนเท็จ มากนอยเพียงใด 98.84 

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ โปรงใส ตรวจสอบได ไม
เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

79.94 

I12 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 69.05 

I13 ผูบังคับบัญชาของทานมอบหมายงานแกทานอยางเปนธรรม 71.58 

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคณุภาพของผลงาน 69.23 

I15 ผูบังคับบัญชามีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมอยางเปนธรรม 66.91 

I16 ผูบังคับบัญชามีการสั่งการใหทานทําธุระสวนตัวของผูบังคับบญัชา 91.89 

I17 ผูบังคับบัญชามีการสั่งการใหทานทําในสิ่งท่ีไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจรติ 95.93 

I18 การบริหารงานบุคคลไมไดรับการแทรกแซงจากผูมีอํานาจ ไมมกีารซื้อขายตําแหนง ไมเอื้อประโยชน
ตอกลุมพวกพอง 

94.57 

I19 บุคลากรในหนวยงานมีการเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว 93.04 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรัพยสินของราการไปใชปฏิบตัิงานมีความสะดวก 68.09 

I21 กรณีมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง 73.91 

I22 บุคลากรภายนอกมีการนําทรพัยสินของราชการไปใชโดยขออนุญาตอยางถูกตอง 94.75 

 

ประเด็นการประเมิน IIT(การรับรูของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน) คะแนนที่ได 

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการ 70.39 

I24 หนวยงานมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใช
ประโยชนสวนตัว 

70.40 

I25 ผูบริหารสูงสดุของหนวยงานใหความสําคญักับการตอตานการทุจริต 79.12 

I26 หนวยงานมีการทบทวนนโยบาย มาตรการปองกันการทุจริต แผนการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

100.00 



I27 ปญหาการการทุจรติในหนวยงานไดรับการแกไข 64.49 

I28 หนวยงานของทานมีการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย 75.24 

I29 หนวยงานมีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบไปปรับปรุงการทํางาน 73.91 

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงาน สามารถรองเรียนไดสะดวก สามารถ
ติดตามเรื่องได และมั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมผีลกระทบตอตนเอง 

72.31 

 

 ผลการประเมิน IIT ไดคะแนนเฉลี่ย รวม 81.14 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีคําถาม
ที่ไดคะแนนต่ํากวา 85 คะแนน จํานวน  19 คําถาม 

 

 

ประเด็นการประเมิน EIT(การรับรูของเจาหนาที่ภายนอกหนวยงาน) คะแนนที่ได 

E1 เจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยความโปรงใสเปนไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนด 74.36 

E2 เจาหนาที่ปฏิบัติงานกับผูมาตดิตอเทาเทียมกัน 71.57 

E3 เจาหนาที่ใหขอมลูอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังขอมูล 70.97 

E4 ทานเคยถูกเจาหนาที่ขอใหจายเงิน ทรัพยสิน ประโยชนอ่ืนๆ เพือ่แลกกับการปฏิบตัิงาน อนุมัติ 
อนุญาต 

98.97 

E5 หนวยงานที่ติดตอมีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก 71.98 

E6 การเผยแพรขอมลูของหนวยงาน เขาถึงงาย ไมซับซอน มีหลายชองทาง 67.40 

E7 หนวยงานมีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน 67.37 

E8 หนวยงานมีชองทางรับฟงคําตดิชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน 89.23 

E9 หนวยงานมีการชี้แจงและตอบคําถาม เมื่อมีขอกังวล สงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานไดอยางชัดเจน 77.63 

E10 หนวยงานมีชองทางใหผูมาตดิตอรองเรยีนการทุจริตของเจาหนาที ่ 90.77 

E11 เจาหนาที่มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบตัิงานใหดีขึ้น 81.22 

E12 หนวยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน 78.68 

E13 หนวยงานมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน 93.85 

 

ประเด็นการประเมิน EIT(การรับรูของเจาหนาที่ภายนอกหนวยงาน) คะแนนที่ได 

E14 หนวยงานเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 77.14 

E15 หนวยงานมีการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใส 79.18 

 ผลการประเมิน EIT ไดคะแนนเฉลี่ย รวม 79.35 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมี
คําถามที่ไดคะแนนต่ํากวา 85 คะแนน จํานวน  11 คําถาม 

 

 



ประเด็นการประเมิน OIT(การเปดเผยขอมูลสาธารณะ) คะแนนที่ได 

O1-O48 ขอมูลพื้นฐาน/ขาวประชาสัมพันธ/การปฏิสมัพันธขอมูล/โครงสราง/การบริหารงาน/การ
บริหารเงินงบประมาณ/การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/การสงเสริมความโปรงใส/การดําเนินการ
เพื่อปองกันการทุจริต/มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต 

76.84 

 ผลการประเมิน OIT ไดคะแนนเฉลี่ย รวม 76.84 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 

 

การคํานวณคะแนนถวงน้ําหนักของเทศบาลตําบลบานหมอ ไดดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน น้ําหนัก คะแนนเฉลี่ยที่ไดรับ คะแนนถวงน้ําหนัก 

IIT 30 81.14 24.34 

EIT 30 79.35 23.81 

OIT 40 76.84 30.74 

คะแนนรวม 78.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ขอเสนอแนะ/หมายเหตุของผูประเมิน 
 

 แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ( IIT) 

การแกไขปญหาการทุจริต มีขอเสนอแนะดังนี้ 

 หนวยงานตองมีแผนหรือมาตรการปองกันการทุจริตอยางมีคุณภาพจัดทํามาตรการในการปองกัน
ปญหาการทุจริตของหนวยงานใหชัดเจนและวางแนวทางในการสรางแรงจูงใจแกผูเฝาระวังการทุจริต รวมถึง
ใหนําขอเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงานมาพัฒนาและปรับปรุงหนวยงานของทานให
ชัดเจน 



 ดังนั้นเทศบาลตําบลบานหมอ จึงตองดําเนินการเก่ียวกับการปองกันการทุจริตใหชัดเจนขึ้น เชน การ
แจงเกี่ยวกับมาตรการในการปองกันปญหาการทุจริตในที่ประชุมประจําเดือนใหกับบุคลากรไดรับทราบ  

 

แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

คุณภาพการดําเนินงาน มีขอเสนอแนะดังนี้ 

 หนวยงานตองมีการเปดเผยขอมูล ขอเท็จจริงแกผูมาใชบริการอยางถูกตอง ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการใหผูมาติดตออยางโปรงใส โดยเฉพาะควรมีประกาศไมเรียกรองประโยชนอื่นใดในการปฏิบัติ
หนาที่ มีมาตรการโดยการจัดทําประกาศการไมเรียกรับผลประโยชนหรือทรัพยสินใดๆ และจัดทําคําขวัญ
สําหรับการใหบริการแกผูมาติดตอ โดยยึดประโยชนประชาชนเปนหลัก 

 ดังนั้น เทศบาลตําบลบานหมอ ตองเปดเผยขอมูลเพิ่มมากขึ้น  และมีประกาศเก่ียวกับการไมเรียกรอง
ประโยชนอื่นใดในการปฏิบัติหนาที่ มีประกาศการไมเรียกรับผลประโยชนหรือทรัพยสินใดๆ รวมถึงจัดทํา        
คําขวัญสําหรับการใหบริการ 

 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

การเปดเผยขอมูล มีขอเสนอแนะดังนี้ 

 หนวยงานตองจัดทําเว็บไซตองคกร โดยตองนําขอมูลตางๆ ลงใหครบถวน เชน ขอมูลพื้นฐานของ
องคกร แผนดําเนินงาน งบประมาณ บุคลากรโครงการและกิจกรรมจะตองมีการตรวจสอบและตออายุเว็บไซต
ใหทันกําหนดเวลาพรอมที่จะเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดทําชองทาง E-SERVICEใหแก
ผูรับบริการสามารถขอรับบริการตามอํานาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงานผานชองทางเว็ปไซตได 

 ดังนั้น เทศบาลตําบลบานหมอ ใหดําเนินการนําขอมูลตางๆ ลงในเว็บไซดของเทศบาลตําบลบานหมอ
ใหครบถวน และจัดชองทาง E-SERVICE ใหแกผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

4. วิเคราะหประเดน็ที่เปนขอบกพรองและจุดออนของเทศบาลตําบลบานหมอ รวมถึงประเด็นที่จะตอง
พัฒนาใหดีขึ้น 

 จากผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตําบลบานหมอ ป 2562 พบวา คําถามที่ไดคะแนนนอยกวา 
85 คะแนน มี 30 คําถาม ประกอบดวย 

 คําถามจากแบบประเมิน IIT (การรับรูของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน) จํานวน 19 คําถาม 



 คําถามจากแบบประเมิน EIT (การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกหนวยงาน) จํานวน 11 
คําถาม 

 คําถามทั้ง 30 คําถามที่ไดคะแนนนอยกวา 85 คะแนน เปนจุดออนที่เทศบาลตําบลบานหมอ 
จะตองปรับปรุงการดําเนินงานเทศบาลตําบลบานหมอ จึงไดนําประเด็นคําถามทั้ง 30 คําถาม มาเรียงลําดับ
จากนอยไปมาก เพ่ือมากําหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบลบานหมอ โดย
กําหนดใหผูรับผิดชอบในการรายงานผล 

 ตารางแสดงลําดับคะแนนประเมิน ITA ของเทศบาลตําบลบานหมอ ที่ไดรับคะแนนนอยกวา 85 
คะแนน 

ลําดับที ่ ผูประเมิน ประเด็นคําถาม คะแนน 

1 ภายใน I7 ทานรูจักเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน 63.91 

2 ภายใน I27 ปญหาการการทุจรติในหนวยงานไดรับการแกไข 64.49 

3 ภายใน I15 ผูบังคับบัญชามีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมอยางเปนธรรม 66.91 

4 ภายนอก E7 หนวยงานมีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยาง
ชัดเจน 

67.37 

5 ภายนอก E6 การเผยแพรขอมลูของหนวยงาน เขาถึงงาย ไมซับซอน มีหลายชองทาง 67.40 

6 ภายใน I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรัพยสินของราการไปใชปฏิบตัิงานมีความ
สะดวก 

68.09 

7 ภายใน I12 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ 

69.05 

8 ภายใน I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคณุภาพของผลงาน 69.23 

9 ภายใน I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการ 70.39 

10 ภายใน I24 หนวยงานมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อ
ปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว 

70.40 

11 ภายนอก E3 เจาหนาที่ใหขอมลูอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังขอมูล 70.97 

12 ภายนอก E2 เจาหนาที่ปฏิบัติงานกับผูมาตดิตอเทาเทียมกัน 71.57 

  

ลําดับที ่ ผูประเมิน ประเด็นคําถาม คะแนน 

13 ภายใน I13 ผูบังคับบัญชาของทานมอบหมายงานแกทานอยางเปนธรรม 71.58 

14 ภายนอก E5 หนวยงานที่ติดตอมีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและ
สวนรวมเปนหลัก 

71.98 

15 ภายใน I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงาน สามารถรองเรียนได
สะดวก สามารถติดตามเรื่องได และมั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมผีลกระทบตอ

72.31 



ตนเอง 

16 ภายใน I29 หนวยงานมีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบไปปรับปรุงการทํางาน 73.91 

17 ภายนอก E1 เจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยความโปรงใสเปนไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่
กําหนด 

74.36 

18 ภายใน I3 บุคลากรในหนวยงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุงความสําเรจ็ของงาน ให
ความสําคญักับงานมากกวาธุระสวนตัว พรอมรับผิดหากความผดิพลาดเกิดจาก
ตนเอง 

74.47 

19 ภายใน I22 บุคลากรภายนอกมีการนําทรพัยสินของราชการไปใชโดยขออนุญาตอยาง
ถูกตอง 

94.75 

20 ภายใน I8 หนวยงานของทานใชจายงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคา ไมบิดเบือน
วัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 

74.78 

21 ภายใน I2 บุคลากรในหนวยงานปฏิบัติงานกับผูมาตดิตอเทาเทียมกัน 75.11 

22 ภายใน I28 หนวยงานของทานมีการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย 75.24 

23 ภายใน I1 บุคลากรในหนวยงาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอ ดวยความโปรงใส 
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด 

77.12 

24 ภายนอก E14 หนวยงานเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน 

77.14 

25 ภายนอก E9 หนวยงานมีการชี้แจงและตอบคําถาม เมื่อมีขอกังวล สงสัยเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานไดอยางชัดเจน 

77.63 

26 ภายนอก E12 หนวยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน 78.68 

27 ภายใน I25 ผูบริหารสูงสดุของหนวยงานใหความสําคญักับการตอตานการทุจริต 79.12 

28 ภายนอก E15 หนวยงานมีการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใส 79.18 

29 ภายใน I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ 
โปรงใส ตรวจสอบได ไมเอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

79.94 

30 ภายนอก E11 เจาหนาที่มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบตัิงานใหดีขึ้น 81.22 

 

  

5. แนวทางปฏิบัติเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงภายในเทศบาลตําบลบานหมอ 

 เทศบาลตําบลบานหมอ ไดนําประเด็นคําถามที่ไดคะแนนนอยกวา 85 คะแนน มาวิเคราะหจัด
หมวดหมูแบงออกเปนจุดออนดานตางๆ ที่เทศบาลตําบลบานหมอ ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสภายในเทศบาลตําบลบานหมอ 

 

ผูประเมิน จุดออน คะแนน แนวทางปฏิบัติเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 



ป 2562 

ภายใน บุคลากรในหนวยงาน ปฏบิัติงาน/
ใหบริการแกผูมาตดิตอ ดวยความ
โปรงใส ตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กําหนด 

77.12 -ทบทวนกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

-ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 

-มีการชี้แจงใหเจาหนาที่เขาใจและปฏิบัตติาม 

-ปลูกฝงการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลใหแก
เจาหนาที่ ในโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

-นําเสนอผลการดําเนินงานใน Website  

ภายใน บุคลากรในหนวยงานปฏิบัติงานกบั
ผูมาตดิตอเทาเทียมกัน 

75.11 

ภายนอก เจาหนาที่ปฏิบตัิงานดวยความ
โปรงใสเปนไปตามขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กําหนด 

74.36 

ภายนอก เจาหนาที่ปฏิบตัิงานกับผูมาติดตอ
เทาเทียมกัน 

71.57 

ภายนอก เจาหนาที่ใหขอมูลอยาง
ตรงไปตรงมา ไมปดบังขอมลู 

70.97 

ภายใน บุคลากรในหนวยงานมีพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานมุงความสาํเร็จของ
งาน ใหความสําคัญกับงานมากกวา
ธุระสวนตัว พรอมรับผิดหาก
ความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

74.47 

ภายนอก หนวยงานมีการดาํเนินงานโดย
คํานึงถึงประโยชนของประชาชน
และสวนรวมเปนหลัก 

71.98 

ภายใน เจาหนาที่รูจักเกี่ยวกับแผนการใช
จายงบประมาณประจําปของ
หนวยงาน 

63.91 -ชี้แจงใหเจาหนาที่เขาใจในเรื่องเกีย่วกับแผนการใชจาย
งบประมาณประจําป 

-การเบิกจายงบประมาณใหดําเนนิการกําหนดวัตถุประสงค
ในโครงการใหชัดเจน  

-รายงานผลการใชเงินงบประมาณเปนรายเดือน 

-เปดชองทางใหเจาหนาที่ไดซักถาม ตรวจสอบภารใชเงิน
งบประมาณ 

ภายใน หนวยงานมีการใชจายงบประมาณ
โดยคํานึงถึงความคุมคา ไมบิดเบือน
วัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 

74.78 

ภายใน หนวยงานเปดโอกาสใหเจาหนาที่มี
สวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ 

69.05 

 

ผูประเมิน จุดออน คะแนน 

ป 2562 

แนวทางปฏิบัติเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ภายใน หนวยงานมีการจดัซื้อจัดจาง/การ
จัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ 
โปรงใส ตรวจสอบได ไมเอื้อ
ประโยชนใหผูประกอบการรายใด
รายหนึ่ง 

79.94 -ชี้แจงประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัด
จาง 



ภายใน ผูบังคับบัญชามีการมอบหมายงาน
อยางเปนธรรม 

71.58 - ชี้แจงทําความเขาใจกับเจาหนาที ่

ภายใน การประเมินผลการปฏิบตัิงานตาม
ระดับคณุภาพของผลงาน 

69.23 - ชี้แจงเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
และเปดชองทางใหซักถาม 

ภายใน ผูบังคับบัญชามีการคัดเลือกผูเขารบั
การฝกอบรมอยางเปนธรรม 

66.91 - มีการสํารวจความตองการกอนการคัดเลือกผูเขารับการ
ฝกอบรม 

- ชี้แจงใหเจาหนาที่รับทราบ 

ภายใน ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพยสินของราการไปใชปฏิบัติงาน
มีความสะดวก 

68.09 - ทบทวนข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินฯ 

- ชี้แจงทรัพยสินฯ ที่เจาหนาที่มสีทิธิยืม และชี้แจงข้ันตอน
การขออนุญาตเพื่อยมืทรัพยสินฯ 

ภายใน การขอยืมทรัพยสินของราชการไปใช
ปฏิบัติงาน มีการขออนุญาตอยาง
ถูกตอง 

73.91 

ภายใน เจาหนาที่รูแนวปฏิบัติของหนวยงาน

เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการ 

70.39 

 

ภายใน หนวยงานมีการกํากับดูแลและ

ตรวจสอบการใชทรัพยสินของ

ราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการ

นําไปใชประโยชนสวนตัว 

70.40 

 

ภายใน ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานให

ความสําคญักับการตอตานการทุจริต 

79.12 

 

- ดําเนินการจดักิจกรรมเกี่ยวกับการตอตานการทุจรติ เชน 
กิจกรรมเฝาระวัง ตรวจสอบการทจุริต และการกําหนด
บทลงโทษ 

-ประกาศแนวทางปฏิบัติ กรณี การใหหรือรับของขวัญ 
ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด 

- ชี้แจงจํานวนเรื่องท่ีไดแกไขปญหาการทุจริตใหเจาหนาที่
ไดรับทราบ 

ภายใน ปญหาการการทุจรติในหนวยงาน

ไดรับการแกไข 

64.49 

 

ภายใน หนวยงานมีการเฝาระวัง ตรวจสอบ

การทุจริต และลงโทษทางวินัย 

75.24 

 

 

ผูประเมิน จุดออน คะแนน 

ป 2562 

แนวทางปฏิบัติเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ภายใน หนวยงานมีการนําผลการตรวจสอบ

ของฝายตรวจสอบไปปรับปรุงการ

ทํางาน 

73.91 

 

-ชี้แจงใหเจาหนาที่นําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ
มาปรับปรุงการทํางาน 



ภายใน เจาหนาทีส่ามารถรองเรียนได

สะดวก สามารถติดตามเรื่องได และ

มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมี

ผลกระทบตอตนเอง 

72.31 

 

-จัดชองทางใหเจาหนาที่สามารถรองเรียนไดสะดวก 

ภายนอก การเผยแพรขอมลูของหนวยงาน 
เขาถึงงาย ไมซับซอน มีหลาย
ชองทาง 

67.40 - ดําเนินการเปดเผยขอมูลตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร ให
เปนปจจุบัน 

- พัฒนารูปแบบการนําเสนอขอมลูโดยใช infographic 
เพื่อทําใหนาสนใจ เพื่อเผยแพรขอมูลทาง website ภายนอก หนวยงานมีการเผยแพรผลงานหรอื

ขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
อยางชัดเจน 

67.37 

ภายนอก หนวยงานมีการชี้แจงและตอบ
คําถาม เมื่อมีขอกังวล สงสัยเกี่ยวกับ
การดําเนินงานไดอยางชัดเจน 

77.63 -จัดทํา/ทบทวนหลักเกณฑ ขั้นตอนการชี้แจงขอมูลขาวสาร 
และกําหนดผูประสานงาน 

ภายนอก เจาหนาที่มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานใหดีขึ้น 

81.22 -ทบทวนกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน และชี้แจงให
เจาหนาที่ใหเขาใจและปฏิบตัิตาม 

-ปลูกฝงการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลใหแก
เจาหนาที่ผานกจิกรรมสงเสรมิคุณธรรม 

ภายนอก หนวยงานมีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

78.68 

ภายนอก หนวยงานเปดโอกาสใหผูมีสวนได
สวนเสยีเขาไปมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 

77.14 

ภายนอก หนวยงานมีการปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีความโปรงใส 

79.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. การกําหนดมาตรการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในเทศบาลตําบลบานหมอ 

 จากการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตําบลบานหมอ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นํามา
สูการกําหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน ป 2563 รวม 3 มาตรการ 
ประกอบดวย (1) มาตรการปรับปรุงการทํางาน (2) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับเจาหนาที่
ภายในและบุคคลภายนอก และ (3) มาตรการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดําเนินงานของ



เทศบาลตําบลบานหมอ ทั้งนี้ผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมจะตองรายงานผลความกาวหนา ความสําเร็จ และ
ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตอผูบริหารหรือหนวยงานที่ผูบริหารมอบหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 (1) มาตรการปรับปรุงการทํางาน 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบตั ิ ผูรับผิดชอบ กําหนดเสร็จ การ
รายงานผล 

1.1 การทบทวน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
เพื่อปรับปรุงการ
ทํางาน 

-ทุกกองทบทวน/จัดทําขั้นตอน(work flow) 

1) การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสนิของ
ราชการไปปฏิบัติงาน 

2) หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที ่

3) การชี้แจงขอมูลขาวสารแกสาธารณชน 

สํานักปลดั 

กองคลัง 

กองชาง 

กองสาธารณสุขฯ 

กองการศึกษา 

กองสวัสดิการสังคม 

มิ.ย.63 รายเดือน 

 -ทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑการสํารวจความ
ตองการในการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

สํานักปลดั   

 -การพัฒนาความรูความสามารถของ
เจาหนาที่เกี่ยวของกับงานหลักที่ตน
รับผิดชอบ 

สํานักปลดั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับเจาหนาที่ภายในและบุคคลภายนอก 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบตั ิ ผูรับผิดชอบ กําหนดเสร็จ การ
รายงานผล 



1.1 การสื่อสารกับ
บุคคลภายใน 

-ชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ ขั้นตอนใหเจาหนาที่
ไดรับทราบและถือปฏิบัต ิ

1) การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสนิของ
ราชการไปปฏิบัติงาน 

2) การชี้แจงขอมูลขาวสารแกสาธารณชน 

3) แผนปฏิบตัิการปองกันและปราบปรามการ
ทิตและขั้นตอนการรองเรยีนเรื่องทุจริต 

4) หลักเกณฑการสํารวจความตองการในการ
คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

5) หลักเกณฑเกีย่วกับแนวทางการจัดซื้อ   
จัดจาง 

6) ประกาศแนวทางปฏิบตัิ กรณี การใหหรือ
รับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด 

สํานักปลดั 

กองคลัง 

กองชาง 

กองสาธารณสุขฯ 

กองการศึกษา 

กองสวัสดิการสังคม 

มิ.ย.63 รายเดือน 

 -ปลูกฝงการดําเนินงานโดยใชหลัก           
ธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาทีผ่านกจิกรรม/
โครงการสงเสริมคณุธรรม 

คณะทํางานสงเสรมิ
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ก.ย.63 รายเดือน 

2.2 การสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก 

-เปดเผยขอมูลตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 

-ปรับปรุงขอมูลใน website ของหนวยงานให
เปนปจจุบัน 

-พัฒนารูปแบบการนําเสนอขอมูลโดยใช 
infographic เพื่อทําใหนาสนใจ เพื่อเผยแพร
ขอมูลทาง website 

ทุกกอง ก.ย.63 รายเดือน 

 

(3) มาตรการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบานหมอ 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบตั ิ ผูรับผิดชอบ กําหนดเสร็จ การ
รายงานผล 

3.1 สงเสริมการมีสวน
รวมของผูมสีวนไดสวน
เสีย 

-จัดกิจกรรมรับฟงความคดิเห็นของผูมีสวนได
สวนเสยีเกี่ยวกับยุทธศาสตรการดาํเนินงาน
ของเทศบาลตําบลบานหมอ 

สํานักปลดั ก.ย.63 รายเดือน 

 

 



 รายละเอียดผลการประเมิน ITA  ประจําปงบประมาณ 2562 
 

ตัวชี้ว ัดที่ 1  การปฏิบตัิหนาที ่
1. การปองกันการทุจริต 
              คะแนนเฉลี่ย  100.00 
 

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด       77.12 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

โปรงใสเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด 0.00% 0.00% 66.67% 33.33% 78.00 

โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 0.00% 1.75% 68.42% 29.82% 76.25 

 

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัวเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด   75.11 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอท่ี
รูจักเปนการสวนตัวเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 

0.00% 0.00% 75.44% 24.56% 75.11 

 

 



I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร       74.87 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

มุงผลสําเร็จของงาน 0.00% 1.75% 70.18% 28.07% 75.67 

ใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 1.75% 3.51% 64.91% 29.82% 74.47 

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 1.75% 3.51% 64.91% 29.82% 74.47 

 

I4 บุคลกรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผูมาติดตอ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม  100.00 

หัวขอการประเมิน ม ี ไมมี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00 

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

 

 

 

 



I5 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตาง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม 
                  100.00 

หัวขอการประเมิน ม ี ไมมี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00 

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

 

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต หรือไม  
                  100.00 

หัวขอการประเมิน ม ี 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 

 

 

 

 



ตัวชี้ว ัดที่ 2 การใชงบประมาณ 
7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด        63.91 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 0.00% 19.30% 70.18% 10.53% 63.91 

 

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด        74.78 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

คุมคา 0.00% 3.51% 71.93% 24.56% 73.91 

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 1.75% 1.75% 64.91% 31.58% 75.65 

 

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด       94.77 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย
เพียงใด 

85.96% 12.28% 1.75% 0.00% 94.77 

 

 



I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงินที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด  98.84 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงินที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุ
อุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 

96.49% 3.51% 0.00% 0.00% 98.84 

 

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด     79.94 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

โปรงใส ตรวจสอบได 0.00% 0.00% 70.18% 29.82% 76.84 

เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 75.44% 7.02% 8.77% 8.77% 83.04 

 

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด   69.05 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

สอบถาม 3.51% 3.51% 75.44% 17.54% 69.25 

ทักทวง 3.51% 3.51% 75.44% 17.54% 69.25 

รองเรียน 3.51% 3.51% 77.19% 15.79% 68.67 

 



ตัวชี้ว ัดที่ 3 การใชอํานาจ 
I13 ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงานแกทานอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด        71.58 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงานแกทานอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 0.00% 5.26% 75.44% 19.30% 71.58 

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากนอยเพียงใด       69.23 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากนอยเพียงใด 

 
0.00% 8.77% 75.44% 15.79% 69.23 

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด   66.91 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให
ทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 

3.51% 5.26% 78.95% 12.28% 66.91 

 

 

 

 



I16 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการใหทานทําธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด       91.89 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการใหทานทําธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอย
เพียงใด 

75.44% 24.56% 0.00% 0.00% 91.89 

 

I17 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการใหทานทําในสิ่งที่ไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด     95.93 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการใหทานทําในสิ่งที่ไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการ
ทุจริต มากนอยเพียงใด 

89.47% 8.77% 1.75% 0.00% 95.93 

 

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด       94.57 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ 87.72% 8.77% 0.00% 3.51% 93.60 

มีการซื้อขายตําแหนง 91.23% 7.02% 0.00% 1.75% 95.93 

เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 89.47% 7.02% 0.00% 3.51% 94.18 

 



ตัวชี้ว ัดที่ 4 การใชทรพัยสินของราชการ 
I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด  93.04 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไป
ใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

82.46% 15.79% 0.00% 1.75% 93.04 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก มากนอยเพียงใด    68.09 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน 
มีความสะดวก มากนอยเพียงใด 

5.26% 1.75% 77.19% 15.79% 68.09 

I21 กรณีท่ีตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด  73.91 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

กรณีท่ีตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏบิัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน 
มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

1.75% 1.75% 70.18% 26.32% 73.91 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด  94.75 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาต
อยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

87.72% 8.77% 3.51% 0.00% 94.75 



 

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด    70.39 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง 
มากนอยเพียงใด 

1.75% 7.02% 70.18% 21.05% 70.39 

 

I24 หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด70.40 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกัน
ไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

3.51% 3.51% 71.93% 21.05% 70.40 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้ว ัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต 
25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด    79.12 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต มากนอย
เพียงใด 

0.00% 3.51% 56.14% 40.35% 79.12 

 
I26 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม         100.00 

หัวขอการประเมิน ม ี ไมมี คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 100.00% 0.00% 100.00 

จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 100.00% 0.00% 100.00 

 
I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด       64.49 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 7.02% 12.28% 61.40% 19.30% 64.49 

 

 



I28 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด      75.24 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

เฝาระวังการทุจริต 1.75% 3.51% 61.40% 33.33% 75.63 

ตรวจสอบการทุจริต 1.75% 3.51% 61.40% 33.33% 75.63 

ลงโทษทางวินัย 5.26% 1.75% 57.89% 35.09% 74.46 

I29 หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอย
เพียงใด                73.91 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 

0.00% 3.51% 71.93% 24.56% 73.91 

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร   72.31 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 0.00% 3.51% 78.95% 17.54% 71.60 

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 0.00% 3.51% 73.68% 22.81% 73.33 

มั่นใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา 0.00% 3.51% 71.93% 24.56% 73.91 

มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 1.75% 5.26% 73.68% 19.30% 70.40 



ตัวชี้ว ัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน 
E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด      74.36 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

โปรงใสเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด 0.00% 0.00% 69.23% 30.77% 77.15 

โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 0.00% 0.00% 86.15% 13.85% 71.57 

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด    71.57 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออ่ืน ๆ 
อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 

0.00% 0.00% 86.15% 13.85% 71.57 

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด     70.97 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ใหบริการแกทาน
อยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด 

0.00% 9.23% 69.23% 21.54% 70.97 

 

 

 



E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ 
หรือไม   98.97 

หัวขอการประเมิน ม ี ไมมี คะแนน 

เงิน 1.54% 98.46% 98.46 

ทรัพยสิน 1.54% 98.46% 98.46 

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

E5 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด   71.98 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวม
เปนหลัก มากนอยเพียงใด 

0.00% 9.23% 66.15% 24.62% 71.98 

 

 

 

 

 
 

 



ตัวชี้ว ัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด     67.40 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.00% 7.69% 80.00% 12.31% 68.45 

มีชองทางหลากหลาย 0.00% 13.85% 73.85% 12.31% 66.35 

 

E7 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด    67.37 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยาง
ชัดเจน มากนอยเพียงใด 

0.00% 13.85% 70.77% 15.38% 67.37 

E8 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ หรือไม     89.23 

หัวขอการประเมิน ม ี ไมมี คะแนน 

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การ
ใหบริการ หรือไม 

89.23% 10.77% 89.23 

 

 

 



E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคําถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด  77.63 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคําถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

0.00% 3.08% 61.54% 35.38% 77.63 

E10 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม   90.77 

หัวขอการประเมิน ม ี ไมมี คะแนน 

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน
หรือไม 

90.77% 9.23% 90.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้ว ัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 
E11 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด  81.22 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการ
ใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 

0.00% 0.00% 56.92% 43.08% 81.22 

E12 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด   78.68 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น 
มากนอยเพียงใด 

0.00% 0.00% 64.62% 35.38% 78.68 

E13 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม  93.85 

หัวขอการประเมิน ม ี ไมมี คะแนน 

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 

93.85% 6.15% 93.85 

 

 

 

 



E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดี
ขึ้น มากนอยเพียงใด           77.14 

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไป
มีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มาก
นอยเพียงใด 

0.00% 1.54% 66.15% 32.31% 77.14 

 

E15 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด    79.18   
   

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ 
ไมมีเลย 

นอย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมาก
ขึ้น มากนอยเพียงใด 

0.00% 0.00% 63.08% 36.92% 79.18 

     

 

 

 

 

 



ตัวชี้ว ัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพื้นฐาน 
ขอมูลพื้นฐาน 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O1 โครงสราง 
ควรแสดงโครงสรางของหนวยงานในรูปแบบแผนผัง ของหนวยงานในสวน
ตางๆ เชน สํานัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน 

0.00 

O2 ขอมูลผูบริหาร 
 

100.00 

O3 อํานาจหนาที่ 
 

100.00 

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 
 

100.00 

O5 ขอมูลการติดตอ 
 

100.00 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวของ 
ควรแสดงกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พรบ. พระราชกฤษฎีกา ฯลฯ 
http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=1 

0.00 

 

   

 

 

 



 

ขาวประชาสัมพันธ 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O7 ขาวประชาสัมพันธ 
 

100.00 

การปฏิสัมพันธขอมูล 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O8 Q&A 
 

100.00 

O9 Social Network 
 

100.00 

 

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน 

แผนการดําเนินงาน 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O10 แผนดําเนินงานประจําป 
 

100.00 

O11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป รอบ 6 เดือน 
 

100.00 



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 
 

100.00 

 

การปฏิบัติงาน 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ควรแสดงคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่
ในหนวยงานเชิงประจักษบนเวปไซดหนวยงาน 

0.00 

การใหบริการ 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 
 

100.00 

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 
 

100.00 

O16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ 
 

100.00 

O17 E-Service 
E-Service เปนชองทางการบริการของผูใชบริการที่สามารถ
ดําเนินการแลวเสร็จบนเวปไซดหนวยงาน 

0.00 

 

 



ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณประจําป 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจําป 
ควรแสดงรายละเอียดขอมูลแผนการใชจายงบประมาณป 2562 
เชิงประจักษบนเวปไซดหนวยงาน 

0.00 

O19 
รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ 
ประจําป รอบ 6 เดือน 

ควรรายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําป รอบ 
6 เดือน ของปงบประมาณป 62 เชิงประจักษบนเวปไซดหนวยงาน 

0.00 

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป 
 

100.00 

 

การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
 

100.00 

O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสด ุ
 

100.00 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 

100.00 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 
 

100.00 

 



ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

100.00 

O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

100.00 

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

100.00 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป 
 

100.00 

 

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 

100.00 

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต 
ควรมีแบนเนอรที่เปนชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตผานเวปไซด
หนวยงาน ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตควรแจงผานหนาเวป
ไซดหนวยงาน 

0.00 



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจําป 
 

100.00 

 

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 
 

100.00 

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 
ควรมีกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมการดําเนินงานของหนวยงาน 
เชน การวางแผนหรือแสดงความคิดเห็น เชิงประจักษเผยแพรบนเวปไซด
หนวยงาน 

0.00 

 

 สําหรับตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล  มีประเด็นที่เทศบาลตําบลบานหมด ควรดําเนินการปรับปรุงเพื่อใหมีการเปดเผยขอมูลมีความชัดเจนเพิ่มขึ้น ดังนี ้

1. ดานโครงสราง  นําขอมูลการแสดงโครงสรางของหนวยงานในรูปแบบแผนผัง ของหนวยงานในสวนตางๆ เชน สํานัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน ลงในเว็บไซดของ
เทศบาลตําบลบานหมอ 

2. กฎหมายที่เกี่ยวของ  นําขอมูลการแสดงกฎหมายที่เก่ียวของ เชน พรบ. พระราชกฤษฎีกา ฯลฯ http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=1 

3. คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ใหเจาหนาที่นําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ในหนวยงาน ลงในเว็บไซดของเทศบาลตําบลบานหมอ 

4. E-Service       เพิ่มชองทางการใหบริการของผูใชบริการลงบนเวปไซดของเทศบาลตําบลบานหมอ 

 



5. แผนการใชจายงบประมาณประจําป   ใหเจาหนาที่นํารายละเอียดขอมูลแผนการใชจายงบประมาณ  ลงในเว็บไซดของเทศบาลตําบลบานหมอ 

6. รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําป รอบ 6 เดือน  ใหเจาหนาที่นําขอมูลรายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําป รอบ 6 เดือน ของ
ลงในเว็บไซดของเทศบาลตําบลบานหมอ 

7. ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต   เพิ่มแบนเนอรที่เปนชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตผานเวปไซดหนวยงาน ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตลงในเว็บไซดของ
เทศบาลตําบลบานหมอ 

 

ตัวชี้ว ัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
 

ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 

เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O34 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 
 

100.00 

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 
 

100.00 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป 
 

100.00 



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O37 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

100.00 

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
 

100.00 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป 
 

100.00 

O40 
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป รอบ 6 
เดือน  

100.00 

O41 รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป 
 

100.00 

 

 

 



ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต 

มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O42 มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
 

100.00 

O43 มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 
 

100.00 

O44 มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
 

100.00 

O45 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 

100.00 

O46 มาตรการปองกันการรับสินบน 
 

100.00 

O47 มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 

100.00 

O48 มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ 
 

100.00 

 

 สําหรับตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ไดคะแนน 100 คะแนนเต็ม เทศบาลตําบลบานหมอมีมาตรการในการปองกันการทุจริต อยูในระดับ  AA



 


