
เคร่ืองมือในการประเมิน จ านวนรวม ประเด็นตัวช้ีวัดท่ีเป็นจุดอ่อนในการประเมินประจ าปี 2563

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2 ข้อ 7,  20

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 7 ข้อ 2,  6,  9,  11,  12,  14,  15

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 11 ข้อ 5,  9,  11,  17,  28,  30,  31,  36,  37,  42,  43

สรุปประเด็นท่ีพบข้อบกพร่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) เทศบาลนคร
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2562



คะแนน คะแนน

2561 2562

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ทุกส ำนัก/กอง

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ตัวช้ีวัดท่ี 1

การปฏิบัติหน้าท่ี การปฏิบัติหน้าท่ี
I1 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน 

ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ 

ตำมประเด็นดังต่อไปน้ี มำกน้อย

เพียงใด

78.63 77.96 ทุกส ำนัก/กอง

I2 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน 

ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ

ท่ัว ๆ ไป กับผู้มำติดต่อท่ีรู้จักเป็น

กำรส่วนตัวอย่ำง เท่ำเทียมกัน มำก

น้อยเพียงใด

78.39 76.92 ทุกส ำนัก/กอง

I3 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มี

พฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน ตำม

ประเด็นดังต่อไปน้ี อย่ำงไร
76.14 75.71 ทุกส ำนัก/กอง

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) เทศบาลนครขอนแก่น

ทุกส ำนัก/กอง

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

87.84 87.67

หนา้ที ่1 จาก 24



คะแนน คะแนน

2561 2562

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

I4 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มี

กำรเรียกรับส่ิงดังต่อไปน้ี จำกผู้มำ

ติดต่อ เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำน 

กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร 

หรือไม่

97.82 98.63 ทุกส ำนัก/กอง

I5 ในช่วงเทศกำลหรือวำระส ำคัญ

ต่ำง ๆ ตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี

 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำร

รับส่ิงดังต่อไปน้ี นอกเหนือจำกกำร

รับโดยธรรมจรรยำ หรือไม่

97.6 97.95 ทุกส ำนัก/กอง

I6 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มี

กำรให้ส่ิงดังต่อไปน้ี แก่

บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกขน เพ่ือ

สร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีและคำดหวัง

ให้มีกำรตอบแทนในอนำคต หรือไม่

98.47 98.86 ทุกส ำนัก/กอง

หนา้ที ่2 จาก 24



คะแนน คะแนน

2561 2562

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ตัวช้ีวัดท่ี 2

การใช้งบประมาณ การใช้งบประมาณ
I7 ท่ำนรู้เก่ียวกับแผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีของ

หน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด

69.88 68.49

ยังพบว่าเจ้าหน้าท่ีทราบเร่ือง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีของหน่วยงาน

น้อย

มีมาตรการแจ้งเวียนเตรียมการ

จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

บุคลากรภายในและส่ือสารให้

สาธารณชนทราบเร่ืองแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ความคืบหน้า ความคุ้มค่า หรือ

ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะ

โครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ทุกส ำนัก/กอง

I8 หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำย

งบประมำณ โดยค ำนึงถึงประเด็น

ดังต่อไปน้ี มำกน้อยเพียงใด
83.8 79.77 ทุกส ำนัก/กอง

I9 หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำย

งบประมำณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด
90.25 92.51 ทุกส ำนัก/กอง

ทุกส านัก/กอง84.23 84.84

หนา้ที ่3 จาก 24



คะแนน คะแนน

2561 2562

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

I10 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มี

กำรเบิกจ่ำยเงินท่ีเป็นเท็จ เซ่น ค่ำ

ท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือ

ค่ำเดินทำง ๆลๆ มำกน้อย เพียงใด
94.37 94.79 ทุกส ำนัก/กอง

I11 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง/กำรจัดหำพัสดุ และ กำร

ตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปน้ี 

มำกน้อยเพียงใด

89.18 90.34 ทุกส ำนัก/กอง

I12 หน่วยงำนของท่ำน เปิดโอกำส

ให้ท่ำน มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมประเด็น

ดังต่อไปน้ี มำกน้อยเพียงใด
77.88 83.14 ทุกส ำนัก/กอง

ตัวช้ีวัดท่ี 3 ตัวช้ีวัดท่ี 3

การใช้อ านาจ การใช้อ านาจ
I13 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน

มอบหมำยงำนแก่ท่ำนอย่ำงเป็น

ธรรมมำกน้อยเพียงใด

72.77 74.89 ทุกส ำนัก/กอง

84.33 ทุกส านัก/กอง83.62

หนา้ที ่4 จาก 24



คะแนน คะแนน

2561 2562

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

I14 ท่ำนได้รับกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพ ของ

ผลงำน มำกน้อยเพียงใด
69.93 72.12 ทุกส ำนัก/กอง

I15 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำร

คัดเลือกผู้เช้ำรับกำรฝึกอบรม 

กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้

ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม มำก

น้อย เพียงใด

75.14 74.39 ทุกส ำนัก/กอง

I16 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรส่ัง

กำรให้ท่ำนท ำธุระส่วนตัวของ 

ผู้บังคับบัญชำ มำกน้อยเพียงใด
95.03 95.03 ทุกส ำนัก/กอง

I17 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรส่ัง

กำรให้ท่ำนท ำในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง หรือ

มีควำมเส่ียงต่อกำรทุจริต มำกน้อย

เพียงใด

96.97 96.14 ทุกส ำนัก/กอง

I18 กำรบริหำรงำนบุคคลของ

หน่วยงำนของท่ำน มีลักษณะ

ดังต่อไปน้ี มำกน้อยเพียงใด
91.85 93.42 ทุกส ำนัก/กอง

หนา้ที ่5 จาก 24



คะแนน คะแนน

2561 2562

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

ตัวช้ีวัดท่ี 4 ตัวช้ีวัดท่ี 4

การใช้ทรัพย์สินของราชการ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
I19 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มี

กำรเอำทรัพย์สินของรำชกำรไปเป็น

ของส่วนตัว หรือน ำไปให้กลุ่มหรือ

พวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด

94.38 95.47

I20 ข้ันตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืม

ทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ ปฏิบัติงำน

ในหน่วยงำน ของท่ำน มีควำมสะดวก 

มำกน้อยเพียงใด

61.11 56.16

ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม

ทรัพย์สินของราชการไปใช้ 

ปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีความ

สะดวกน้อย

I21 กรณีท่ีต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สิน

ของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกร

ในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรขอ

อนุญำตอย่ำงถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด
82.93 85.03

78.78 80.39
การใช้ทรัพย์สินของราชการ

 มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
หน่วยงานต้องจัดท า

ข้อตกลงหรือประกาศให้
บุคลากรทราบถึงนโยบาย
การไม่น าทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้เป็น

ประโยชน์ส่วนตัว มีการ
จัดท าประกาศข้อปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพย์สินของทาง

ราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายใน

และภายนอกหน่วยงานทราบ
ให้ชัดเจน	

ทุกส านัก/กอง

หนา้ที ่6 จาก 24



คะแนน คะแนน

2561 2562

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

I22 บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกซน 

มีกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ 

โดยไม่ได้ขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง 

จำกหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อย

เพียงใด

92.81 93.15

I23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำน

ของท่ำน เก่ียวกับกำรใช้ทรัพย์สิน

ของรำชกำรท่ีถกต้อง มำกน้อยเพียงใด
66.18 70.95

I24 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรก ำกับ

ดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สิน

ของรำชกำร เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำร

น ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ

พวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด

75.29 81.58

ตัวช้ีวัดท่ี 5 ตัวช้ีวัดท่ี 5

การแก้ไขปัญหาการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริต
79.26 81.30 ทุกส านัก/กอง

ทุกส ำนัก/กอง

หนา้ที ่7 จาก 24



คะแนน คะแนน

2561 2562

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

I25 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน

ของท่ำน ให้ควำมส ำคัญกับกำร

ต่อต้ำนกำรทุจริต มำกน้อยเพียงใด
81.62 80.31 ทุกส ำนัก/กอง

I26 หน่วยงำนของท่ำน มีกำร

ด ำเนินกำร ดังต่อไปน้ี หรือไม่
95.42 95.89 ทุกส ำนัก/กอง

I27 ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำน

ของท่ำน ได้รับกำรแก้ไข มำกน้อย

เพียงใด
78.37 80.68 ทุกส ำนัก/กอง

I28 หน่วยงำนของท่ำน มีกำร

ด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี ต่อกำรทุจริต

ในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด

66.12 72.33 ทุกส ำนัก/กอง

I29 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรน ำผล

กำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบท้ัง

ภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ไป

ปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือ ป้องกันกำร

ทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด

79.22 76.47 ทุกส ำนัก/กอง

หนา้ที ่8 จาก 24



คะแนน คะแนน

2561 2562

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

I30 หำกท่ำนพบเห็นแนวโน้มกำร

ทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงำนของ

ท่ำน ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อประเด็น

ดังต่อไปน้ี อย่ำงไร

74.81 82.12 ทุกส ำนัก/กอง

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทุกส านัก/กอง

ตัวช้ีวัดท่ี 6 ตัวช้ีวัดท่ี 6
คุณภาพการด าเนินงาน คุณภาพการด าเนินงาน
E1 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีท่ำน

ติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ท่ำน 

ตำมประเด็นดังต่อไปน้ี มำกน้อย

เพียงใด

84.5 70.28 ทุกส ำนัก/กอง

87.20 76.40 ทุกส านัก/กอง

หนา้ที ่9 จาก 24



คะแนน คะแนน

2561 2562

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

E2 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีท่ำน

ติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ท่ำน 

กับผู้มำติดต่ออ่ืน ๆ อย่ำงเท่ำเทียม

กันมำกน้อยเพียงใด 84.22 69.37

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ยังมี

ความเข้าใจน้อย ถึงการได้รับ

บริการท่ีมีความเท่าเทียมกัน

พัฒนาการบริการ โดยสร้าง

มาตรฐานท่ีเท่าเทียมกัน เช่น 

การจัดให้มีบัตรคิว หรือการน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบ

คิว  โดยพิจารณาให้เหมาะสม

กับจ านวนผู้มารับบริการในแต่

ละภารกิจขององค์กร

ทุกส ำนัก/กอง

E3 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีท่ำน

ติดต่อ ให้ข้อมูลเก่ียวกับกำร

ด ำเนินกำร/ให้บริกำรแก่ท่ำนอย่ำง

ตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน

ข้อมูล มำกน้อยเพียงใด

84.79 72.92 ทุกส ำนัก/กอง

E4 ในระยะเวลำ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ ท่ำน

เคยถูกเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีท่ำน

ติดต่อร้องขอให้จ่ำยหรือให้ส่ิง

ดังต่อไปน้ี เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำน

 กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร 

หรือไม่

100 97.37 ทุกส ำนัก/กอง
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คะแนน คะแนน

2561 2562

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

E5 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำร

ด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์

ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

มำกน้อยเพียงใด

82.5 72.05 ทุกส ำนัก/กอง

ตัวช้ีวัดท่ี 7 ตัวช้ีวัดท่ี 7

ประสิทธิภาพการส่ือสาร ประสิทธิภาพการส่ือสาร
E6 กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำน

ท่ีท่ำนติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปน้ี 

มำกน้อยเพียงใด

67.97 67.14

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

เข้าใจการเผยแพร่ข้อมูลของ

หน่วยงาน ว่ายังมีช่องทางไม่

หลากหลาย การเข้าถึงมีความ

ซับซ้อน

การปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฏหมายว่า

ด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยมีข้อมูล

ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง เช่น ข้อมูลข่าวสารการบริหารงาน

บุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ

จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซ้ือจัด

จ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ  รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ี

กฏหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีก าหนดให้ 

อปท. ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ

ตรวจสอบได้

ทุกส ำนัก/กอง

E7 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำร

เผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลท่ี

สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน

 มำกน้อยเพียงใด

84.19 70.24 ทุกส ำนัก/กอง

ทุกส านัก/กอง68.79 72.58
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คะแนน คะแนน

2561 2562

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

E8 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีช่องทำง

รับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็น

เก่ียวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร

 หรือไม่

100 89.47 ทุกส ำนัก/กอง

E9 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำร

ช้ีแจงและตอบค ำถำม เม่ือมีข้อกังวล

สงสัยเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำง

ชัดเจน มำกน้อยเพียงใด

79.6 62.37

การช้ีแจงและตอบค าถามของ

เจ้าหน้าท่ี แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกท่ีมาติดต่อภารกิจของ

หน่วยงาน มีความชัดเจนน้อย

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่

ประชาชน ผู้มารับบริการท่ีจะ

ติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล 

หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ควรแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ

เพ่ือตอบค าถามประชาชน หรือ

จัดให้มีช่องทางท่ีส่ือสารใน

รูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดต้ัง

ศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟัง

ความคิดเห็น เป็นต้น

ทุกส ำนัก/กอง
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คะแนน คะแนน

2561 2562

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

E10 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มี

ช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำร

ทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำน

หรือไม่

12.17 73.68 ทุกส ำนัก/กอง

ตัวช้ีวัดท่ี 8 ตัวช้ีวัดท่ี 8
การปรับปรุงการท างาน การปรับปรุงการท างาน
E11 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีท่ำน

ติดต่อ มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำร

ปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีข้ึนมำก

น้อยเพียงใด

79.6 65.00 ทุกส ำนัก/กอง

E12 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำร

ปรับปรุงวิธีกำรและข้ันตอนกำร

ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรดีข้ึน มำก

น้อยเพียงใด

74.9 61.55 ทุกส ำนัก/กอง

E13 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำรน ำ

เทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน/

กำรให้บริกำร ให้เกิดควำมสะดวก

รวดเร็วมำกข้ึน หรือไม่

59.13 92.11 ทุกส ำนัก/กอง

73.74 69.74 ทุกส านัก/กอง
การปรับปรุงระบบการ

ท างาน มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
หน่วยงานต้องมีมาตรการลด
ข้ันตอนในการให้บริการ เช่น
 การให้บริการ ณ จุดเดียว 
(One stop service) การ
ให้บริการโดยใช้ระบบ IT 

จะต้องมีช่องทางให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ี	
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คะแนน คะแนน

2561 2562

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

E14 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ เปิด

โอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วม

ในกำรปรับปรุงพัฒนำกำร

ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของ

หน่วยงำนได้ดีข้ึน มำกน้อยเพียงใด

80.75 64.16 ทุกส ำนัก/กอง

E15 หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำร

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำร

ให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำกข้ึน 

มำกน้อยเพียงใด

74.34 65.89 ทุกส ำนัก/กอง

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT)
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT) ทุกส านัก/กอง

ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 95 77.56 ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1

ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลพ้ืนฐาน

ข้อมูลพ้ืนฐาน

 O1 โครงสร้ำง 100 100 ส ำนักปลัด

การปรับปรุงระบบการท างาน มี

ข้อเสนอแนะดังน้ี หน่วยงานต้อง

มีมาตรการลดข้ันตอนในการ

ให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ 

จุดเดียว (One stop service) 

การให้บริการโดยใช้ระบบ IT 

จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการเสนอแนะการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี	
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คะแนน คะแนน

2561 2562

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

O2 ข้อมูลผู้บริหำร 100 100 ส ำนักปลัด
O3 อ ำนำจหน้ำท่ี 100 100 ส ำนักปลัด
O4 แผนยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำ

หน่วยงำน
100 100 วช. ฝ่ำยแผนฯ

O5 ข้อมูลกำรติดต่อ
100 0

ข้อมูลไม่ครบตามท่ีก าหนด ปรับข้อมูลให้มีความชัดเจนข้ึน

วช.ฝ่ำยสถิติฯ 
(เว็บไซต์)

O6 กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 100 100

วช. ศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำร (ทุก
ส ำนัก/กอง)

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่ำวประชำสัมพันธ์
100 100

วช.ฝ่ำย
ประชำสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A
100 100

วช.ฝ่ำยสถิติฯ 
(เว็บไซต์)
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คะแนน คะแนน

2561 2562

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

O9 Social Network 100 0
ช่องทางเช่ือมโยงไปสู่สังคม

ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ

หน่วยงานไม่ชัดเจน

ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์
วช.ฝ่ำยสถิติฯ 

(เว็บไซต์)

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2
การบริหารงาน การบริหารงาน
แผนการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน
O10 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 100 100 วช. ฝ่ำยแผนฯ
O11 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร

ด ำเนินงำนประจ ำปี รอบ 6 เดือน

100 0 เน่ืองจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561

 ข้อ 12 วรรคสอง (3) รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหาร

ท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภา

ท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังน้ัน ในห้วง

ระยะเวลาท่ีผ่านมา  (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม

 2561 - 31 มีนาคม 2562) จึงไม่ได้

ด าเนินการ

ปรับข้อมูลด าเนินการ
รายงานติดตาม

วช. ฝ่ำยแผนฯ

หนา้ที ่16 จาก 24



คะแนน คะแนน

2561 2562

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

O12 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

ประจ ำปี
100 100 วช. ฝ่ำยแผนฯ

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำร

ปฏิบัติงำน
100 100 ส ำนักปลัด/วช.

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร
100 100 ส ำนักปลัด/ วช.

O15 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร 100 100 ทุกส ำนัก/กอง
O16 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึง

พอใจกำรให้บริกำร
- 100 วช.ฝ่ำยแผนฯ

O17 E-Service

- 0

  ไม่พบช่องทางท่ีสามารถขอใช้

บริการใด ๆ (E-Service) ผ่าน

ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์
วช.ฝ่ำยสถิติฯ 

(เว็บไซต์)
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คะแนน คะแนน

2561 2562

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3
การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

O18 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ประจ ำปี 100 100
ส ำนักกำรคลัง 
ฝ.สถิติกำรคลัง

O19 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร

ใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี รอบ 6 

เดือน
100 100

ส ำนักกำรคลัง 
ฝ.สถิติกำรคลัง

O20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำย

งบประมำณประจ ำปี 100 100
ส ำนักกำรคลัง 
ฝ.สถิติกำรคลัง

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือ

แผนกำรจัดหำพัสดุ 100 100
ส ำนักกำรคลัง 

ฝ่ำยพัสดุ
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คะแนน คะแนน

2561 2562

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

O22 ประกำศต่ำง ๆ เก่ียวกับกำร

จัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 100 100
ส ำนักกำรคลัง 

ฝ่ำยพัสดุ

O23 สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือ

กำรจัดหำพัสดุรำยเดือน 100 100
ส ำนักกำรคลัง 

ฝ่ำยพัสดุ

O24 รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

หรือกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 100 100
ส ำนักกำรคลัง 

ฝ่ำยพัสดุ

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลO25 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร

บุคคล - 100
ส ำนักปลัด ฝ่ำย

อ ำนวยกำร

O26 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล - 100
ส ำนักปลัด ฝ่ำย

อ ำนวยกำร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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คะแนน คะแนน

2561 2562

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

O27 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและ

พัฒนำทรัพยำกรบุคคล - 100
ส ำนักปลัด ฝ่ำย

อ ำนวยกำร

O28 รำยงำนผลกำรบริหำรและ

พัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี
- 0

  ไม่พบข้อมูลการรายงานผล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจ าปีของหน่วยงาน

ปรับปรุงข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์

ส ำนักปลัด ฝ่ำย
อ ำนวยกำร

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5
การส่งเสริมความโปร่งใส การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเร่ือง

ร้องเรียนกำรทุจริต
100 100

ส ำนักปลัด ฝ่ำย
สนง.

เลขำนุกำร
นำยกฯ
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คะแนน คะแนน

2561 2562

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

O30 ช่องทำงแจ้งเร่ืองร้องเรียนกำร

ทุจริต
100 0

  ข้อเสนอแนะควรจัดให้มี

ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการ

ทุจริตเป็นการเฉพาะผ่าน

เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ปรับปรุงข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์

วช.ฝ่ำยสถิติฯ 
(เว็บไซต์)

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียน

กำรทุจริตประจ ำปี 0 0

ข้อเสนอแนะกรณีไม่มีการ

ร้องเรียนต้องแสดงการสรุป

จ านวนเป็นศูนย์

ปรับปรุงข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์

วช.ฝ่ำยสถิติฯ 
(เว็บไซต์)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น
100 100

วช.ฝ่ำยสถิติฯ 
(เว็บไซต์)

O33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วน

ร่วม
100 100

ข้อมูลภาพกิจกรรม เช่น กาสร

ประชาคม ข่าวประชาสัมพันธ์ท่ี

ลงในเว็บไซต์ ศรีจันทร์ย่าน

สร้างสรรค์ แผนชุมชน รอบ 2-3

 การประชุมประจ าเดือน การ

ประชุม อสม. เป็นต้น

ทุกส ำนัก/กอง
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คะแนน คะแนน

2561 2562

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต
100 80.36

ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1

การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 100 100 ส ำนักปลัด
O35 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร 100 100 ทุกส ำนัก/กอง
การประเมินความเส่ียงเพ่ือการ

ป้องกันการทุจริต

O36 กำรประเมินควำมเส่ียงกำร

ทุจริตประจ ำปี
- 0

  ไม่ได้ด าเนินการการประเมิน

ความเส่ียงการทุจริตประจ าปี
วช.ฝ่ำยแผนฯ

O37 กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำม

เส่ียงกำรทุจริต
- 0

  ไม่ได้ด าเนินการเพ่ือจัดการ

ความเส่ียงการทุจริต
วช.ฝ่ำยแผนฯ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
100 100

ใช้กิจกรรมเดียวกับข้อ O34-35 

ได้
ส ำนักปลัด

การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะ

ดังน้ี ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือ

ค าม่ันสัญญาว่าจะปฏิบัติงานด้วย

ความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และ

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการ

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข

การทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน และ

เผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมท้ัง ให้

กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการ

ป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

อยู่ระหว่างด าเนินการ
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คะแนน คะแนน

2561 2562

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร

ทุจริตประจ ำปี
100 100 วช.ฝ่ำยแผนฯ

O40 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร

ด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี

 รอบ 6 เดือน
100 100

อยู่ระหว่างด าเนินการ

วช.ฝ่ำยแผนฯ

O41 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร

ป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี
100 100 วช.ฝ่ำยแผนฯ

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.2 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.2

มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ

โปร่งใสและป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและ

ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อ

สำธำรณะ
- 100

O42 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน
หน่วย

ตรวจสอบ
O43 มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีส่วนร่วม - 100

O43 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร

ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส

ภำยในหน่วยงำน
วิชำกำร

มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต

อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง

ข้อมูล

หนา้ที ่23 จาก 24



คะแนน คะแนน

2561 2562

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด
 (ใหม่)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการประเมิน 10 
ตัวช้ีวัด (เดิม)

ข้อแก้ไขข้อบกพร่อง

O44 มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส

ในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
- 0

ข้อมูลท่ีตรงกับประเด็นการตรวจ

จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ตาม URL ท่ีปรากฏไม่ชัดเจน

O45 มำตรกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน

กำรทุจริต
- 100

O46 มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน - 100 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562
O47 มำตรกำรป้องกันกำรขัดกัน

ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนร่วม
- 100

33 ตัวช้ีวัด ผลคะแนนระดับ A 
86.80 คะแนน

48  ตัวช้ีวัด ผลคะแนนระดับ
 B 78.57 คะแนน

O48 มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลย

พินิจ
- 100

สรุปผลคะแนน ITA
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