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คํานํา 
กรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) กําหนด  โดยนอกจาก               
จะเป็นการประเมินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครแล้วยังมีทุกสํานักเข้าร่วมการประเมินดังกล่าวด้วย ซึ่งการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามหลักเกณฑ์และกรอบแนวทางการประเมินที่กําหนดไว้ภายใต้ตัวชี้วัด 
ที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต กําหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินต้องกําหนดมาตรการภายใน เพ่ือป้องกันการทุจริต 
โดยทําการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖3 ในประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
และพัฒนาให้ดีขึ ้นแล้วนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติในการกําหนดตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและ                 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยกรุงเทพมหานครได้นําข้อเสนอแนะ/หมายเหตุของผู้ประเมินตามรายงาน                
ผลการประเมิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มาวิเคราะห์ในประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนและ
กําหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงานให้ดีขึ ้น เพื่อนําไปสู่                 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในปีปัจจุบัน 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖3 

 “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงาน
ศูนย์กลางในการดำเนินการประเมิน ได้มีการศึกษาทบทวนเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ ่งข ึ ้น และได ้พ ัฒนา “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองร ับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                                 
ในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency Assessment System: ITAS)”            
ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีบทบาทในการ
ดำเนินการที่กำหนดในกระบวนการต่างๆ ในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ตัวชี้วัด
ที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) มีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อเป ็นการประเมินระดับ                 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ 
การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริต  2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน-
ได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ-
ประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการ -
ดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน   3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมิน
ระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัด                  
การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต  
 ระดับผลการประเมิน (Rating Score) จำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้  
   AA (Excellence)   95.00  –  100 
   A (Very Good)  85.00  –  94.99 
   B (Good)    75.00  –  84.99 
   C (Fair)    65.00  –  74.99 
   D (Poor)    55.00  –  64.99 
   E (Extremely Poor)  50.00  –  54.99 
   F (Fail)             0  –  49.99 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 
๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖3 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 กรุงเทพมหานครได้คะแนน 91.48 คะแนน อยู่ในระดับผลการประเมิน A (สูงกว่า
ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ซึ่งได้ ๘8.50 คะแนน) เป็นคะแนนรายตัวชี้วัด ดังนี้ 
 ๑. การเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนน 

๒.   การป้องกันการทุจริต ๑๐๐  คะแนน  
 ๓. การปฏิบัติหน้าที่  90.28  คะแนน 
 ๔. คุณภาพการดำเนินงาน  87.94 คะแนน 
 ๕. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ๘6.๘7 คะแนน 
 ๖. การใช้อำนาจ  ๘6.37  คะแนน 
 ๗. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ๘5.๓4  คะแนน  
 ๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน  84.๙8 คะแนน 
 ๙. การใช้งบประมาณ  ๘1.81  คะแนน 
 ๑๐. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ๘1.27  คะแนน 
 

๒. ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน จำแนกตามเครื่องมือการประเมิน 
ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน) คะแนนที่ได ้

I1 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด 81.04 
I2 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อเท่าเทียมกัน 81.63 
I3 บุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุ่งความสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญ
กับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิด หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

83.59 

I4 บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ จากผู้มาติดต่อ เพ่ือ
แลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 

98.76 

I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญ บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์
อ่ืนๆ 

98.28 

I6 บุคลากรในหน่วยงานมีการให้ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลภายนอก เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 

98.35 

I7 ท่านรู้จักเกีย่วกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 58.93 
I8 หนว่ยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์
ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

83.37 

I9 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่ 93.80 
I10 บุคลากรในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ มากน้อยเพียงใด 95.35 
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

88.22 

I12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 71.21 
I13 ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม 79.29 
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน  77.92 



๓ 
 
I15 ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นธรรม 77.97 
I16 ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา 93.70 
I17 ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้ท่านทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต 96.83 
I18 การบริหารงานบุคคลไม่ได้รับการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง ไม่
เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มพวกพ้อง 

92.53 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว 95.30 
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวก 65.45 
I21 กรณีมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 80.55 
I22 บุคลากรภายนอกมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยขออนุญาตอย่างถูกต้อง 95.40 
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 70.41 
I24 หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

80.52 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต 88.52 
I26 หน่วยงานของท่านมีการทบทวนนโยบาย มาตรการป้องกันการทุจริต แผนการป้องกัน
และปราบปรามทุจริต 

93.15 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไข 82.13 
I28 หน่วยงานของท่านมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย 85.21 
I29 หน่วยงานของท่านมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการทำงาน 83.65 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน สามารถร้องเรียนได้สะดวก 
สามารถติดตามเรื่องได้ และมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

79.35 

 

ผลการประเมิน IIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 85.01 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีคำถามที่ได้
คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน จำนวน ๑6 คำถาม 
 

ประเด็นการประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน) คะแนนที่ได ้
E1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอน และระยะเวลาที่กำหนด 83.18 
E2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อเท่าเทียมกัน 86.29 
E3 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล 85.39 
E4 ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ขอให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน 
อนุมัติ อนุญาต 

99.44 

E5 หน่วยงานที่ติดต่อมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก 

85.40 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีหลายช่องทาง 81.88 
E7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 82.56 
E8 หน่วยงานมีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน 94.82 
E9 หน่วยงานมีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล สงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้
อย่างชัดเจน 

84.66 

E10 หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 90.42 
E11 เจ้าหน้าที่มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 84.22 



๔ 
 
E12 หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 83.26 
E13 หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 95.87 
E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน 

76.49 

E15 หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส 85.04 
 

ผลการประเมิน EIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 86.60 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีคำถามที่ได้
คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน จำนวน 7 คำถาม 
 

ประเด็นการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) คะแนนที่ได ้
O1 - O43 ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล แผนการดำเนินงาน    
การปฏิบัติงาน การให้บริการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริต             
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

๑๐๐ 

 

ผลการประเมิน OIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 100 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

 

๓. ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุของผู้ประเมิน 
  จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผล
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ. 2565 และสำหรับการประเมินของกรุงเทพมหานครจาก 3 แบบวัด 
คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด พบว่า มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์
เป้าหมาย (ร้อยละ 85) ทุกตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนถึงการตระหนักรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์
สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน อีกทั้งยังคำนึงถึงคุณภาพ                  
ในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเห็นความสำคัญของการเปิดเผย                 
ข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service อย่างดียิ่ง 

4. วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องและจุดอ่อนของกรุงเทพมหานคร รวมถึงประเด็นที่จะต้องพัฒนา             
ให้ดีขึ ้น แนวทางปฏิบัติ มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส การกำหนด                  
ผู้ที่รับผิดชอบหรือท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางการกำกับติดตาม 
 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงาน ก.ก. ได้นำประเด็นคำถามที่ได้คะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน              
มาวิเคราะห์เป็นข้อบกพร่องและจุดอ่อนของกรุงเทพมหานครที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสตามข้อเสนอแนะ/หมายเหตุของผู้ประเมิน โดยผลการประเมิน IIT ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 85.01 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีคำถามที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน จำนวน ๑6 คำถาม                   
ผลการประเมิน EIT ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 86.60 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีคำถามที่ได้



๕ 
 
คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน จำนวน 7 คำถาม โดยวิเคราะห์ประเด็นที ่เป็นข้อบกพร่องและจุดอ่อนของ
กรุงเทพมหานคร รวมถึงประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางปฏิบัติ แนวทางการกำกับติดตาม มาตรการ
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และการกำหนดผู้ที่รับผิดชอบหรือที่เกี่ยวข้อง ตามตาราง 
ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนฯ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
การปฏิบัติ
หน้าที ่คะแนน
เฉลี่ย 90.28 
คะแนน 
- I1 บุคลากรใน
หน่วยงาน
ปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการเป็นไป
ตามข้ันตอน
และระยะเวลาที่
กำหนด 
- คะแนนเฉลี่ย 
81.04 คะแนน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- มีบางส่วนที่
ปฏิบัติงาน/ให้บริการ 
ผู้มาติดต่อไม่เป็นไป
ตามข้ันตอนที่กำหนด
หรือล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- เวียนแจ้งคู่มือการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้
เจ้าหน้าที่รับทราบ
และกำชับให้ทุกคน
ปฏิบัติตามข้ันตอน
และระยะเวลาที่
กำหนดโดย
เคร่งครัด หากไม่
สามารถดำเนินการ
ได้ให้เสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือ
กำหนดแนว
ทางแก้ไข รวมทั้ง
ชี้แจงทำความเข้าใจ
ให้ผู้มาติตต่อหรือ
ผู้รับบริการทราบ
เป็นระยะจนกว่าจะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น 
- ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นจะต้องเร่งรัด 
กำหนดแนวทางการ
แก้ไข และกำกับ
ติดตามการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้-

 
 
 
 
 
- ข้าราชการและ
บุคลากรต้อง
ปฏิบัติงานโดยยึดคู่มือ
เป็นหลัก ไม่เลือก
ปฏิบัติ มีความโปรง่ใส 
ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ในคู่มือ
การปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด 
- ผู้บังคับบัญชาต้อง
ติดตามการ
ปฏิบัติงานและเข้า
ร่วมแก้ไขปัญหาโดย
ทันที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- ทุกหน่วยงาน 
และส่วนราชการ
ในสังกัด            
สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนฯ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
- I2 บุคลากรใน
หน่วยงาน
ปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการกับ     
ผู้มาติดต่อเท่า
เทียมกัน 
- คะแนนเฉลี่ย 
81.63 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- ยังมีความไม่เท่า
เทียมกันในการ
ปฏิบัติงาน / 
ให้บริการระหว่าง            
ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไปกับ
ผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็น
การส่วนตัวกับ
ข้าราชการและ
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่
กำหนด 
 
- ประชาสัมพันธ์ให้   
ผู้มาติดต่อหรือ
ผู้รับบริการใช้         
แอปพลิเคชัน BMA 
Q เพ่ือให้สามารถ
มาบริการได้ตามวัน 
เวลาที่กำหนด 
- มีการจัดระบบคิว
โดยอาจจะใช้เครื่อง
จัดระบบคิวไฟฟ้า
อัตโนมัติ หรือใช้
ระบบบัตรคิวแบบ
ธรรมดาที่ทำด้วย
กระดาษหรือวัสดุ
อ่ืน อย่างใดอย่าง
หนึ่งและกำชับ
เจ้าหน้าที่ให้
ให้บริการตามลำดับ
ก่อนหลัง 
อย่างชัดเจน 
โปร่งใส และเกิด
ความเป็นธรรม โดย
ไม่คำนึงถึงว่าผู้มา
ติดต่อจะเป็นบุคคล
ทั่วไปหรือคนรู้จัก
เป็นการส่วนตัว 
- มีการจัดช่องทาง
พิเศษสำหรับ
ให้บริการบุคคล
พิเศษ ได้แก่ คน
พิการ คนชรา 
พระภิกษุ สามเณร  
 

 
 
 
 
- ข้าราชการและ
บุคลากรจะต้องไม่
เลือกปฏิบัติ และ
ให้บริการทุกคนที่มา
ติดต่ออย่างเท่าเทียม
กัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- สำนัก
การแพทย์/ 
สำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/ 
สำนักอนามัย/ 
สำนักงานเขต  
50 เขต/ 
ทุกหน่วยงาน 
ที่ให้บริการ
ประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจตาม
กฎหมายของ
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนฯ 

ผู้รับผิดชอบ 

- I3 บุคลากรใน
หน่วยงานมี
พฤติกรรมใน
การปฏิบัติงาน
มุ่งผลสำเร็จของ
งาน ให้
ความสำคัญกับ
งานมากกว่าธุระ
ส่วนตัว พร้อม
รับผิด หาก
ความผิดพลาด
เกิดจากตนเอง 
- คะแนนเฉลี่ย 
83.59 คะแนน 
 

- ข้าราชการและ
บุคลากรบางคน
ปฏิบัติงานล่าช้า ไม่
เร่งรัดและทำงานให้
สำเร็จโดยเร็ว รวมทั้ง
คำนึงถึงธุระส่วนตัว
มากกว่า ไม่รับผิด- 
ชอบเมื่องานมีความ
ผิดพลาดหรือล่าช้า  
 
 
 
 

- ผู้บังคับบัญชาต้อง
กำหนดระยะเวลา
ในการดำเนินงาน
และให้ข้าราชการ
และบุคลากรที่
ปฏิบัติงานล่าช้าต้อง
รายงานผลการ
ดำเนินงานเป็น
ระยะ และแจ้งให้
ทราบว่าหาก
ปฏิบัติงานล่าช้า
และเกิดความ
เสียหาย จะต้องรับ
ผิดและมีโทษทาง
วินัย   
- ปลูกจิตสำนึกและ
สร้างแรงจูงใจให้
ข้าราชการและ
บุคลากร
กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ มุ่ง
ผลสำเร็จของงาน
และมีความ
รับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
อย่างน้อยเดือนละ 
๑ ครั้ง 

- ผู้บังคับบัญชาต้อง
กำกับ ติดตาม เร่งรัด 
และสอดส่องการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งให้
คำแนะนำอย่าง
ต่อเนื่อง 
- ปลูกจิตสำนึกและ
สร้างแรงจูงใจให้
ข้าราชการและ
บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างเต็ม
ความสามารถ มุ่ง
ผลสำเร็จของงาน
และมีความ
รับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
 

- ทุกหน่วยงาน 
และส่วนราชการ
ในสังกัด             
สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที ่๒ 
การใช้
งบประมาณ  
คะแนนเฉลี่ย    
๘1.81 คะแนน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนฯ 

ผู้รับผิดชอบ 

- I7 บุคลากรใน
หน่วยงานรู้
เกีย่วกับ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปีของ
หน่วยงาน 
- คะแนนเฉลี่ย 
๕๘.93 คะแนน 
 
 
 
 
 
- I8 หนว่ยงาน
ใช้จ่าย
งบประมาณโดย
คำนึงถึงความ
คุ้มค่า            
ไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์
ของงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
- คะแนนเฉลี่ย 
๘3.37 คะแนน 
 
- I12 
หน่วยงานเปิด
โอกาสให้
บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ 
- คะแนนเฉลี่ย 
71.21 คะแนน 

- ข้าราชการและ
บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร 
ส่วนใหญ่ไม่รู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
ของกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
- การใช้จ่าย
งบประมาณบางส่วน
อาจไม่คุ้มค่าเท่าที่ 
ควร หรือไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
- หน่วยงานเปิด
โอกาสให้ข้าราชการ
และบุคลากรใน
หน่วยงานตรวจสอบ
สอบถาม ทักท้วง 
หรือร้องเรียน
เกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณน้อย 

- ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ และ
เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับงบประมาณ
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณแต่ละปี
ทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของ
แต่ละหน่วยงานให้
ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัดได้
รับทราบ 
 
- กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติให้หน่วยงาน
ใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างคุ้มค่า เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
- ให้หน่วยงาน
รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณทุกไตร
มาส 
 
- หน่วยงานต้อง
เปิดเผยข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณ
และ 
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเปิดเผย
ให้ข้าราชการและ
บุคลากรทราบ 
 

- หน่วยงานต้องมี
การประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่และเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณแต่ละปี
ให้ข้าราชการและ
บุคลากร
กรุงเทพมหานคร
ทราบอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
- เวียนแจ้งทุก
หน่วยงานถือปฏิบัติ
ตามแนวทางการใช้
จ่ายงบประมาณโดย
เคร่งครัด และมีการ
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณทุกไตร
มาส 
 
 
 
 
- หน่วยงานต้อง
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเปิดเผย
ข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณ และ
เปิดโอกาสให้
ข้าราชการและ
บุคลากรได้เข้ามา            
มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 

- ทุกหน่วยงาน 
และส่วนราชการ
ในสังกัด           
สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สำนัก
งบประมาณ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทุกหน่วยงาน 
และส่วนราชการ
ในสังกัด             
สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนฯ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ 
การใช้อำนาจ 
คะแนนเฉลี่ย    
๘6.37 คะแนน 
 
- I13 
ผู้บังคับบัญชา
ของหน่วยงาน
มอบหมายงาน
แก่บุคลากรใน
หน่วยงานอย่าง
เป็นธรรม 
- คะแนนเฉลี่ย 
๗9.29 คะแนน 

 
 
 
 
 
- ข้าราชการและ
บุคลากร 3.80 % 
เห็นว่าผู้บังคับบัญชา
มอบหมายงานอย่าง
ไม่เป็นธรรม 

 
 
 
 
 
- กำชับให้
ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม                 
และไม่เลือกปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
- ผู้บังคับบัญชาควร
จัดทำบัญชีหรือ
หลักฐานการ
มอบหมายงานและ
ชี้แจงเหตุผลในการ
มอบหมายงานที่
แตกต่างให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ  

 
 
 
 
 
- ทุกหน่วยงาน 
และส่วนราชการ
ในสังกัด           
สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร 

- I๑๔ บุคลากร
ในหน่วยงาน
ได้รับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพ
ของผลงาน 
- คะแนนเฉลี่ย 
๗7.๙2 คะแนน 
 
 
- I๑๕ 
ผู้บังคับบัญชามี
การคัดเลือก           
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอย่าง
เป็นธรรม 
- คะแนนเฉลี่ย 
๗7.97 คะแนน 
 
 

- มีเพียง ๐.47 % 
(น้อยที่สุดหรือไม่มี
เลย) และ 5.๔6 % 
(น้อย) ที่ได้รับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานน้อยกว่า
ระดับคุณภาพของ
ผลงาน 
 
 
 
- มีเพียง ๑.๑7 % 
(น้อยที่สุดหรือไม่มี
เลย) และ 5.94 % 
(น้อย) ที่เห็นว่า
ผู้บังคับบัญชา
คัดเลือก ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษา   
ดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษาอย่าง 
ไม่เป็นธรรม 
 

- กำชับ
ผู้บังคับบัญชาให้
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน 
 
 
 
 
- เวียนแจ้ง
หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการเข้า
รับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 
หรือการให้
ทุนการศึกษา 
เพ่ือให้หน่วยงาน
คัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมอย่าง
เป็นธรรม 
 

- ผู้บังคับบัญชาต้อง
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดย
คำนึงถึงคุณภาพของ
งานเป็นสำคัญและมี
เหตุผลในการ
ประเมิน เพ่ือให้เป็น
ที่ยอมรับของ
บุคลากรใน
หน่วยงาน 
 
- กำชับ
ผู้บังคับบัญชาให้
พิจารณาและ
คัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษาอย่าง
เป็นธรรม  
 

- ทุกหน่วยงาน 
และส่วนราชการ
ในสังกัด              
สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
- สถาบันพัฒนา
ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนฯ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ผู้บังคับบัญชา
ยึดถือหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่
กำหนดในการ
คัดเลือก ผู้ที่มี
คุณสมบัติ หรือ
ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องซึ่ง
เหมาะสมเข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษา 
ดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา 

- ทุกหน่วยงาน 
และส่วนราชการ
ในสังกัดสำนัก
ปลัด
กรุงเทพมหานคร 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4 
การใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ 
- คะแนนเฉลี่ย 
81.27 คะแนน 
- I20 ขั้นตอน
การขออนุญาต
เพ่ือยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน       
มีความสะดวก 
- คะแนนเฉลี่ย 
65.45 
คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- มีข้าราชการและ
บุคลากร 
50.77 % (มาก) 
และ 26.80 % 
(มากที่สุด) เห็นว่า 
การขออนุญาตยืม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการมีความ
สะดวกมากถึงมาก
ที่สุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- กำหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางในการ
ขออนุญาต ยืม
ทรัพย์สินไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน และ
กำชับให้ข้าราชการ
และบุคลากรนำ
ทรัพย์สินไปใช้ตาม
ความจำเป็นและ
เหมาะสมกับภารกิจ 
โดยผู้บังคับบัญชา
กำกับควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- เวียนแจ้ง
หลักเกณฑ์และ
แนวทางในการขอ
อนุญาต ยืมทรัพย์สิน
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และ
กำชับให้ข้าราชการ
และบุคลากรนำ
ทรัพย์สินไปใช้ตาม
ความจำเป็นและ
เหมาะสมกับภารกิจ 
- ผู้บังคับบัญชาต้อง
ควบคุมกำกับดูแล
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้
ข้าราชการและ
บุคลากรนำทรัพย์สิน
ไปใช้ตามจำเป็นและ
เหมาะสมกับภารกิจ  
 

 
 
 
 
 
 
- ทุกหน่วยงาน 
และส่วนราชการ
ในสังกัดสำนักปลดั
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนฯ 

ผู้รับผิดชอบ 

- I21 กรณ ี     
มีการขอยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน มี
การขออนุญาต
อย่างถูกต้อง 
- คะแนนเฉลี่ย 
80.55 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- I23 บุคลากร
ในหน่วยงาน            
รู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงาน
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ 
- คะแนนเฉลี่ย 
70.41 คะแนน 
 
- I24 
หน่วยงานมีการ
กำกับดูแลและ
ตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของ

- มีเพียง 3.23 % 
(น้อย) และ 2.77 % 
(น้อยที่สุดหรือไม่มี
เลย) ที่อาจไม่ได้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีเพียงข้าราชการและ
บุคลากร 30.73 %    
ที่รู้แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการที่ถูกต้องน้อย 
 
 
 
 
- ยังมขี้าราชการและ
บุคลากร 3.3๐ % 
(น้อย) และ 2.69 % 
(น้อยที่สุดหรือไม่มี
เลย) เห็นว่ามีการ

- เวียนแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบ
หลักเกณฑ์และขอ
อนุญาตยืม
ทรัพย์สินตาม
หลักเกณฑ์และ
แนวทางในการขอ
อนุญาตยืม
ทรัพย์สินไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน โดย
กำชับให้ต้องขอ
อนุญาตยืม
ทรัพย์สินทุกครั้ง
ก่อนนำไปใช้  
- ผู้บังคับบัญชาต้อง
อนุญาตให้ยืม เมื่อมี
การขออนุญาตยืม
อย่างถูกต้อง โดย
คำนึงถึงความ
จำเป็นและ
เหมาะสมกับภารกิจ  
 
- เวียนแจ้งแนวทาง
ปฏิบัติ หรือจัด
ประชุม ชี้แจง
เพ่ือให้ความรู้กับ
ข้าราชการและ
บุคลากรเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของ 
ทางราชการที่
ถูกต้อง 
 
- กำชับและเวียน
แจ้ง ห้ามมิให้
บุคลากรใน
หน่วยงานนำ

- ควรกำชับให้
เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด โดย
ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมอย่างใกล้ชิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ควรเวียนแจ้ง
แนวทางปฏิบัติ หรือ
จัดประชุม ชี้แจงให้
ความรู้กับข้าราชการ
และบุคลากรอย่าง
สม่ำเสมอ เพ่ือให้การ
ใช้ทรัพย์สินของ 
ทางราชการเป็นไป
อย่างถูกต้อง 
 
- มีหนังสือเวียน 
กำชับมใิห้บุคลากร
นำทรัพย์สินไปใช้
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

- ทุกหน่วยงาน 
และส่วนราชการ
ในสังกัด           
สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทุกหน่วยงาน 
และส่วนราชการ
ในสังกัด           
สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
- ทุกหน่วยงาน 
และส่วนราชการ
ในสังกัด          
สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร 



๑๒ 
 

ตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนฯ 

ผู้รับผิดชอบ 

ราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให ้     
มีการนำไปใช้
ประโยชน์
ส่วนตัว 
- คะแนนเฉลี่ย 
80.52 
คะแนน 

กำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มี
การนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง
น้อย 

ทรัพย์สินไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว  
- มอบหมายผู้ดูแล
และตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการ
นำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง 
 

- ให้ผู้ดูแลรายงาน
ผลการตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการต่อ
ผู้บังคับบัญชาอย่าง
ต่อเนื่อง  
-  ผู้บังคับบัญชาต้อง
กำกับติดตาม
ตรวจสอบ เพื่อ
ควบคุมมิให้มีการนำ
ทรัพย์สินไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว 
 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 
การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 
- คะแนนเฉลี่ย 
85.34 คะแนน 
- I27 ปัญหา
การทุจริตใน
หน่วยงานได้รับ
การแก้ไข 
- คะแนนเฉลี่ย 
82.13 
คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- มีข้าราชการและ
บุคลากร บางส่วน   
๔.10 % (น้อย) และ 
2.84 % (น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย) เห็นว่า
ปัญหาการทุจริตใน
หน่วยงานได้รับการ
แก้ไขน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- สร้างการรับรู้หรือ
มีช่องทาง เพ่ือให้
บุคลากรได้ทราบถึง
การแก้ไขปัญหา
ทุจริตในหน่วยงาน
อย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการ
ลงโทษผู้กระทำ
ความผิด เนื่องจาก
การทุจริต  
- สร้างเครือข่ายการ
เฝ้าระวัง เพื่อ
ป้องกันการกระทำ
ทุจริตในหน่วยงาน  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- สร้างการรับรู้ หรือ
มีช่องทางให้บุคลากร 
ทราบการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตใน
หน่วยงานอย่าง
สม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง 
อาจทำโดยการเวียน
แจ้ง หรือ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อประชาสัมพันธ์
ของกรุงเทพมหานคร
หรือสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น LINE, 
FACEBOOK 
- จัดตั้งเครือข่ายเพื่อ
เฝ้าระวังการทุจริตใน
หน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
- สำนักงาน ก.ก./
สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนฯ 

ผู้รับผิดชอบ 

- I29 
หน่วยงานมีการ
นำผลการ
ตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ
ไปปรับปรุงการ
ทำงาน 
- คะแนนเฉลี่ย 
83.65 คะแนน 
 
 
- I30 หาก
บุคลากรใน
หน่วยงานพบ
เห็นแนวโน้ม
การทุจริตที่
เกิดข้ึนใน
หน่วยงาน 
สามารถ
ร้องเรียนได้
สะดวก 
สามารถติดตาม
เรื่องได้ และ
มั่นใจว่าจะมี
การดำเนินการ
อย่าง
ตรงไปตรงมา 
ปลอดภัยและ
ไม่มีผลกระทบ
ต่อตนเอง 
- คะแนนเฉลี่ย 
79.35 
คะแนน 
 
 

- มีข้าราชการและ
บุคลากร 55.99 % 
ที่เห็นว่า
กรุงเทพมหานครนำ
ผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบไป
ปรับปรุงการทำงาน
ด้านการป้องกันการ
ทุจริตน้อย 
 
 
- มีข้าราชการและ
บุคลากร 5.31 % 
(น้อย) และ 1.15 % 
(น้อยที่สุดหรือไม่มี
เลย) เห็นว่าสามารถ
ร้องเรียนและส่ง
หลักฐานได้อย่าง
สะดวกน้อยหรือ 
ไม่มีเลย, 5.๙5 %
(น้อย) และ 1.15 % 
(น้อยที่สุดหรือไม่มี
เลย) เห็นว่าติดตามผล
การร้องเรียนได้น้อย
หรือน้อยที่สุดหรือไม่
มีเลย,  
5.๕1 % มั่นใจน้อย
ว่าจะมีการดำเนินการ
อย่างตรงไปตรงมา,         
8.32 % (น้อย) และ 
2.49 % (น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย) มั่นใจ
น้อยหรือน้อยที่สุด
หรือไม่มีเลยว่าจะ
ปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง 

- ผู้บังคับบัญชาต้อง
กำชับและติดตาม
ให้มีการนำผลการ
ตรวจสอบไป
ดำเนินการปรับปรุง
การทำงานเพ่ือไม่ให้
เกิดการทุจริต หรือ
กำหนดแนวทางใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
 
- ประชาสัมพันธ์
และเพ่ิมช่อง
ทางการร้องเรียน
การทุจริตและส่ง
หลักฐานการทุจริต 
และต้องมีการแจ้ง
ผลการดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้แจ้ง
ทราบเป็นระยะ 
- จัดให้มีการ
คุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสการทุจริต 
- ผู้บังคับบัญชาต้อง
ติดตามความ
คืบหน้าและผลการ
ดำเนินการ เมื่อมี
การร้องเรียนการ
ทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

- หน่วยงานที่ได้รับ
ผลการตรวจสอบ
ดำเนินการปรับปรุง
การทำงานเพ่ือไม่ให้
เกิดการทุจริต หรือ
กำหนดแนวทางใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
 
 
 
- หน่วยงานต้องเพ่ิม
ช่องทางให้มีการ
ร้องเรียนและส่ง
หลักฐานการทุจริต 
และต้องมีการแจ้งผล
การดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้แจ้ง
ทราบเป็นระยะ 
รวมทั้งจัดให้มีการ
คุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสการทุจริต 
 
 
 

- ทุกหน่วยงาน 
และส่วนราชการ
ในสังกัด           
สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
- สำนักงาน ก.ก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนฯ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 
คุณภาพการ
ดำเนินงาน 
- คะแนนเฉลี่ย 
87.94 
คะแนน 
- E1 เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการ
เป็นไปตาม
ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่
กำหนด 
- คะแนนเฉลี่ย 
83.18 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
- ผู้มาติดต่อ 1.47% 
(น้อย) และ 5.41 % 
(น้อยที่สุดหรือไม่มี
เลย) เห็นว่าการ
ปฏิบัติหรือให้บริการ 
ดำเนินการตาม
ขั้นตอนที่กำหนด
อย่างโปร่งใสน้อย
หรือน้อยที่สุดหรือไม่
มีเลย และ 4.๔8 % 
(น้อย) และ 3.14 %  
(น้อยที่สุดหรือไม่มี
เลย) เห็นว่า
ปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด
อย่างโปร่งใสน้อย
หรือน้อยที่สุดหรือไม่
มีเลย 

 
 
 
 
 
 
- เวียนแจ้งคู่มือการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้
เจ้าหน้าที่ทราบและ
ใช้ในการปฏิบัติงาน 
- ผู้บังคับบัญชาต้อง
กำชับ ควบคุมและ
ติดตามการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการเป็นไป
ตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด 
และโปร่งใส 

 
 
 
 
 
 
- กำชับเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการโดยยึดตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลา 
รวมทั้งมีความ
โปร่งใส โดย
ผู้บังคับบัญชา
ควบคุม ติดตาม และ
ดูแลอย่างใกล้ชิด 

 
 
 
 
 
 
- ทุกหน่วยงาน 
และส่วนราชการ
ในสังกัด           
สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร 
 

ตัวช้ีวัดที่ 7 
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร              
- คะแนนเฉลี่ย 
86.87 
คะแนน 
- E6 การ
เผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงาน 
เข้าถึงง่าย           
ไม่ซับซ้อน มี
หลายช่องทาง 

 
 
 
 
 
 
 - มีผู้ติดต่อ 3.69% 
(น้อย) และ 3.40% 
(น้อยที่สุดหรือไม่มี
เลย) เห็นว่าการ
เผยแพร่ข้อมูลเข้าถึง
ไม่ง่ายและซับซ้อน,     

 
 
 
 
 
 
- เปิดเผยข้อมูล
อย่างครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน และ
จัดทำช่องทางการ
เปิดเผยข้อมูลให้ผู้
เข้ามาติดต่อเข้าถึง

 
 
 
 
 
 
- ทุกหน่วยงาน
จะต้องเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงาน
อย่างครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบันต่อ
สาธารณชน โดยมี

 
 
 
 
 
 
- ทุกหน่วยงาน 
และส่วนราชการ
ในสังกัด          
สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร 
 



๑๕ 
 

ตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนฯ 

ผู้รับผิดชอบ 

- คะแนนเฉลี่ย 
81.88 
คะแนน 
 
 
 
 
 
 
- E7 หน่วยงาน
มีการเผยแพร่
ผลงานหรือ
ข้อมูลที่
สาธารณชนควร
รับทราบอย่าง
ชัดเจน 
- คะแนนเฉลี่ย 
82.56 
คะแนน 
 
- E9 หน่วยงาน
มีการชี้แจงและ
ตอบคำถาม 
เมือ่มีข้อกังวล 
สงสัยเกี่ยวกับ
การดำเนินงาน
ได้อย่างชัดเจน 
- คะแนนเฉลี่ย 
84.66 
คะแนน 

ผู้ติดต่อ 6.63 % 
(น้อย) และ 2.14 % 
(น้อยที่สุดหรือไม่มี
เลย) เห็นว่ามี
ช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลหลากหลาย
น้อยหรือน้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 
 
- ผู้ติดต่อ 5.0๗% 
(น้อย) และ 0.49% 
(น้อยที่สุดหรือไม่มี
เลย) เห็นว่า การ
เผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบมีความ
ชัดเจนน้อยถึงน้อย
ที่สุดหรือไม่มีเลย 
 
 
- ผู้ติดต่อ 4.49% 
(น้อย) และ 0.29% 
(น้อยที่สุดหรือไม่มี
เลย) เห็นว่า มีการ
ชี้แจงและตอบ
คำถาม เมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การดำเนินงานน้อย
หรือไม่มีเลย 

ได้ง่ายและ 
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานให้
ประชาชนทราบ  
 
 
 
- จัดให้มีการ
เผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน ต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
- กำชับให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
ชี้แจงและตอบ
คำถามแก่ผู้ติดต่อ
ราชการอย่างชัดเจน 
เพ่ือมิให้เกิดข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การดำเนินงาน 

ช่องทางที่สามารถ
เข้าถึงได้งา่ย  
 
 
 
 
 
 
 
- ทุกหน่วยงานต้อง
เผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน ต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
- ทุกหน่วยงานต้อง
กำชับเจ้าหน้าที่ให้
ชี้แจงและตอบ
คำถามแก่ผู้ราชการ
อย่างชัดเจน เพ่ือมิ
ให้เกิดข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทุกหน่วยงาน 
และส่วนราชการ
ในสังกัด            
สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
-ทุกหน่วยงาน 
และส่วนราชการ
ในสังกัด              
สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 8 
การปรับปรุง
การทำงาน 
- คะแนนเฉลี่ย 
84.98 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนฯ 

ผู้รับผิดชอบ 

- E11 
เจ้าหน้าที่มีการ
ปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงานหรือ
การให้บริการให้
ดีขึ้น 
- คะแนนเฉลี่ย 
84.22 คะแนน 
 
 
 
- E12 
หน่วยงานมีการ
ปรับปรุงวธิีการ
และขั้นตอนการ
ดำเนินงานหรือ
การให้บริการดี
ขึ้น 
- คะแนนเฉลี่ย 
83.26 คะแนน 
 
 
- E14 
หน่วยงานเปิด
โอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุง
พัฒนา การ
ดำเนินงานหรือ
การให้บริการ
ของหน่วยงานดี
ขึ้น 

- คะแนนเฉลี่ย 
76.49 คะแนน 

- ผู้มาติดต่อ 4.๕5 % 
(น้อย) และ 0.49 % 
(น้อยที่สุดหรือไม่มี
เลย)เห็นว่า เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
ปรับปรุงคุณภาพ
ปฏิบัติงานหรือ 
การให้บริการให้ดีขึ้น
น้อยหรือไม่มีเลย 
 
 
 
- ผู้มาติดต่อ 5.31 % 
(น้อย) และ 0.49 % 
(น้อยที่สุดหรือไม่มี
เลย) เห็นว่า มีการ
ปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/ 
การให้บริการดีขึ้น 
น้อยหรือไม่มีเลย 
 
 
- มีผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ๑1.11 % 
(น้อย) และ 3.83 % 
(น้อยหรือน้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย) เหน็ว่า 
หน่วยงานเปิดโอกาส
ให้เข้าไปมีส่วนรว่มใน
การปรับปรงุ
พัฒนาการดำเนนิงาน
หรือการให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้นน้อย
หรือไม่มีเลย 

- ต้องมีการปรับปรุง
ระบบการทำงาน 
รวมทั้งการ
ปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 
โดยนำเทคโนโลยีมา
ใช้ในการดำเนินงาน 
เพ่ือให้มีความ
สะดวก รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 
  
 
- ปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการ
ดำเนินงานหรือ       
การให้บริการให้ดี
ขึ้น โดยอาจนำ
เทคโนโลยีมาใช้
เพ่ือให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วและ
เป็นที่พึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ 
 
- เปิดช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นเพ่ือให้
ผู้รับบริการ หรือ    
ผู้มาติดต่อ ไดเ้ข้ามา
ให้ข้อเสนอแนะ         
และมีส่วนในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานหรือ            
การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

- หน่วยงานต้อง
ปรับปรุงระบบการ
ทำงาน โดยกำหนด
แนวทางหรือ
หลักเกณฑ์ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ดียิ่งขึ้น 
และนำเทคโนโลยีมา
ใช้ในการดำเนินงาน 
เพ่ือให้มีความสะดวก 
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  
- ให้หน่วยงานที่รับ
บริการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอน
การดำเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น  
โดยอาจนำเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วและ
เป็นที่พึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ 
 
- หน่วยงานต้องมี
ช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มาให้ข้อเสนอแนะ         
และมีส่วนในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานหรือ            
การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

- ทุกหน่วยงาน 
และส่วนราชการ
ในสังกัด           
สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 - สำนัก
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล/
สำนักงาน ก.ก./ 
ทุกหน่วยงาน 
และส่วนราชการ
ในสังกัดสำนักปลดั
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
- ทุกหน่วยงาน 
และส่วนราชการ
ในสังกัด           
สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 
 

๕. การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
  ผู ้รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ให้รายงานผลการดำเนินการในข้อ 4 ตั้งแต่เริ่มดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติและผลสำเร็จของการดำเนินการ 
จัดส่งเอกสารแบบรายงานและเอกสารประกอบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – mail : 1180bma@gmail.com) 
กำหนดส่งครั้งแรกภายในวันที่ 9 เมษายน ๒๕๖4 ครั้งถัดไปทุกวันที่ 9 ของเดือน และรายงานผลสำเร็จของ
การดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖4 โดยหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนัก-  
ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
มอบหมายการกำกับดูแล มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินการตามกรอบระยะเวลา รายละเอียดตัวอย่างแบบรายงาน
ตามตาราง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ก. หัวข้อ “ดาวน์โหลด” 
 

แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
หน่วยงาน………………………………………………………….. 
วันที่………………………………………………………………….. 

 

ตัวช้ีวัด แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนฯ 

ผลการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

“ระบุตัวชี้วัด” “ระบุแนวทางการ
ปฏิบัติ” 

“ระบุมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนฯ” 

“ระบุผลการ
ดำเนินการ” *** 
 

ระบุ 
- ชื่อผู้รับผิดชอบ 
- ตำแหน่ง 
- หมายเลข-
โทรศัพท์ 
ระบุ 
ชื่อหัวหน้า
หน่วยงานหรือ               
ผู้ได้รับมอบหมาย
การกำกับดูแล 

 

    มีเอกสารประกอบการรายงาน (ระบุตัวชี้วัด เช่น  I๑ E๑)……………………………………………………………………... 
    ไม่มีเอกสารประกอบการรายงาน (ระบุตัวชี้วัด เช่น I๑ E๑)…………………………………………………………………… 
 
*** หากตัวชี้วัดใดอยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ โปรดระบุว่า “อยู่ระหว่างดำเนินการ” 
 
 
 
 

mailto:1180bma@gmail.com)%20กำหนด
mailto:1180bma@gmail.com)%20กำหนด


๑๘ 
 
๖. วิเคราะห์ประเด็นรายละเอียดคะแนนผลการประเมินที่อยู่ในระดับผลการประเมิน AA (95.00 – 100) 
และระดับผลการประเมิน A (85.00 – 94.99) 

ตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ 
คะแนนเฉลี่ย 90.28 คะแนน 
 

- I4 บุคลากรในหน่วยงานไม่มี
การเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน 
ประโยชน์อื่น ๆ จากผู้มาติดต่อ 
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การ
อนุมัติ อนุญาต หรือการให้บริการ 
- คะแนนเฉลี่ย 98.76 คะแนน 
 
- I5 นอกเหนือจากการรับจาก
ญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันใน
โอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรม หรือการให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติในสังคมแล้ว 
บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการรับ 
เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ 
- คะแนนเฉลี่ย 98.28 คะแนน 
 
- I6 บุคลากรในหน่วยงานไม่มี
การให้ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์
อ่ืนๆ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้    
มีการตอบแทนในอนาคต 
- คะแนนเฉลี่ย 98.35 คะแนน 
 

ตัวช้ีวัดที ่๒ การใช้งบประมาณ  
คะแนนเฉลี่ย ๘1.81 คะแนน 
 

- I9 หนว่ยงานไม่มีการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
- คะแนนเฉลี่ย ๙๓.80 คะแนน 
 

- ผลการประเมิน IIT มีคะแนนอยู่
ในระดับดมีาก (Very Good) ถึง 
ยอดเยี่ยม (Excellence) ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครมีการ
ดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักความ
โปร่งใสและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน โดยข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต การจัดซื้อจัด
จ้าง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับ
พัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด
รายหนึ่ง ผู้เข้ามาติดต่อหรือ
ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นและ
แสดงความไววางใจที่มีต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารของ
กรุงเทพมหานครทีมุ่่งเน้นการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างมปีระสิทธิผล แต่อย่างไรก็ดี
หน่วยงานและส่วนราชการใน
สังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
จะต้องรักษามาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ไว้ เช่นเดิม หรือ
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 
 

- ทุกหน่วยงาน และส่วนราชการ
ในสังกัดสำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร 
 



๑๙ 
 

ตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบ 
- I10 บุคลากรในหน่วยงานไมมี่
การเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ เช่น      
ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง 
- คะแนนเฉลี่ย ๙5.35 คะแนน 
 
- I11 หนว่ยงานมีการจัดซื้อจัด
จ้าง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับ
พัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด
รายหนึ่ง 
- คะแนนเฉลี่ย 88.22 คะแนน 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ การใช้อำนาจ  
- คะแนนเฉลี่ย ๘6.37 คะแนน 
 

- I16 ผู้บังคับบัญชาไมม่ีการสั่ง
การใหบุ้คลากรในหน่วยงานทำ
ธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา 
- คะแนนเฉลี่ย ๙๓.๗0 คะแนน  
 
- I17 ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการ
ใหบุ้คลากรในหน่วยงานทำในสิ่งที่
ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต 
- คะแนนเฉลี่ย ๙6.83 คะแนน 
 
- I18 การบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานไม่ได้ถูกแทรกแซงจาก   
ผู้มีอำนาจ ไม่มีการซื้อขาย
ตำแหน่ง ไม่เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง 
- คะแนนเฉลี่ย ๙2.53 คะแนน 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 
- คะแนนเฉลี่ย 81.27 คะแนน 



๒๐ 
 

ตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบ 
- I19 บุคลากรในหน่วยงานไมมี่
การเอาทรัพย์สินของราชการไป
เป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง 
- คะแนนเฉลี่ย 95.30 คะแนน 
 
- I22 ไมมี่บุคลากรภายนอกหรือ
ภาคเอกชนนำทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้องจากหน่วยงาน 
- คะแนนเฉลี่ย 95.40 คะแนน  
 
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 
- คะแนนเฉลี่ย 85.34 คะแนน 
 

- I25 ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานให้ความสำคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริต 
- คะแนนเฉลี่ย 88.52 คะแนน 
 
- I26 หน่วยงานมีการทบทวน
นโยบาย มาตรการป้องกันการ
ทุจริต แผนการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต 
- คะแนนเฉลี่ย 93.15 คะแนน 
 
- I28 หน่วยงานมีการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบการทุจริตและลงโทษ
ทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 
- คะแนนเฉลี่ย 85.21 คะแนน 

 
 



๒๑ 
 

ตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการ
ดำเนินงาน 
- คะแนนเฉลี่ย 87.94 คะแนน 
- E2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างเท่า
เทียมกัน 
- คะแนน 86.29 คะแนน 
 
- E3 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำเนินการหรือการให้บริการ
อย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล 
- คะแนน 85.39 คะแนน 
 
- E4 ไม่มีเจ้าหน้าทีต่ิดต่อร้อง
ขอให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน 
ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน อนุมัติ อนุญาต หรือ
การให้บริการ 
- คะแนน 99.44 คะแนน 
 
- E5 หน่วยงานที่ติดต่อมีการ
ดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
- คะแนน 85.40 คะแนน 
 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 
- คะแนนเฉลี่ย 86.87 คะแนน 
 

- E8 หน่วยงานมีช่องทางรับฟัง
คำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดำเนินงานหรือการให้บริการ 
- คะแนนเฉลี่ย 94.82 คะแนน 
 

ผลการประเมิน EIT มีคะแนนอยู่
ในระดับดมีาก (Very Good) ถึง 
ยอดเยี่ยม(Excellence) ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าประชาชนหรือ
ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการดำเนินงานของ
กรุงเทพมหานครว่ายึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่
ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไป 
ตรงมา ไมน่ำผลประโยชนของ
พวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน
สาธารณะ และไม่พบว่ามีการ
เรียกรับสินบน ที่เป็นเงิน 
ทรัพย์สิน และผลประโยชนอ่ืน ๆ 
อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไร 
ก็ดหีน่วยงานและส่วนราชการใน
สังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
จะต้องรักษามาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ไว้ เช่นเดิม หรือ
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 



๒๒ 
 

ตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบ 
- E10 หน่วยงานมีช่องทางให้     
ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน 
- คะแนนเฉลี่ย 90.42 คะแนน 

 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการ
ทำงาน 
- คะแนนเฉลี่ย 84.98 คะแนน 
 

- E13 หน่วยงานมีการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน
หรือการให้บริการให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
- คะแนนเฉลี่ย 95.87 คะแนน 
 

- E15 หน่วยงานมีการปรับปรุง
การดำเนินงาน/การให้บริการ            
ให้มีความโปร่งใส 
- คะแนนเฉลี่ย 85.04 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที ่9 การเปิดเผยข้อมูล 
- คะแนนเฉลี่ย ๑๐๐ คะแนน 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการ
ทุจริต 
- คะแนนเฉลี่ย ๑๐๐ คะแนน 

คะแนน OIT อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
(Excellence) โดยเห็นว่า
กรุงเทพมหานครมีการวางระบบที่
เป็นเลิศในการเปิดเผยข้อมูล       
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนไดรับทราบอย่างเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นทัง้หมดแสดงให้
เห็นถึงนโยบายและการบริหารงาน
ของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่
มุ่งเน้นถึงการปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง
หน่วยงานมีความพยายามที่จะ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้
ลดน้อยลงหรือไมม่ีการทุจริต
เกดิขึ้นเลย 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2563

คะแนนภาพรวมหนวยงานกรุงเทพมหานคร : 91.48 คะแนน

ระดับผลการประเมิน : A

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน

1 การเปดเผยขอมูล 100.00

2 การปองกันการทุจริต 100.00

3 การปฏิบัติหนาที่ 90.28

4 คุณภาพการดำเนินงาน 87.94

5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.87

6 การใชอำนาจ 86.37

7 การแกไขปญหาการทุจริต 85.34

8 การปรับปรุงการทำงาน 84.98

9 การใชงบประมาณ 81.81

10 การใชทรัพยสินของราชการ 81.27
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การปฏบิตัหินา้ที�

90.28
การใชง้บประมาณ

81.81

การใชอํ้านาจ

86.37

การใชท้รัพยส์นิของราชก

81.27

การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ

85.34
คณุภาพการดําเนนิงาน

87.94

ประสทิธภิาพการสื�อสาร

86.87

การปรับปรงุการทํางาน

84.98

การเปิดเผยขอ้มลู

100.00

การป้องกนัการทจุรติ

100.00



กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

     จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563” ที่กำหนดใหหนวย

งานท่ีเขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในป พ.ศ. 2565 และสำหรับการประเมินหนวยงานของทานจาก 3 แบบวัด คือ

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) รวม

จำนวนทั้งส้ิน 10 ตัวช้ีวัด พบวา มีคะแนนสูงกวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ 85) ทุกตัวชี้วัด ซึ่งสะทอนถึงการตระหนักรูของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่อยาง

ซ่ือสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน อีกทั้งยังคำนึงถึงคุณภาพในการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ตลอดจนเห็นความสำคัญของการเปดเผยขอมูลสาธารณะและการใหบริการผานระบบ e-service อยางดียิ่ง

แนวโนม้
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รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2563

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 81.04

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 6.95% 0.84% 34.80% 57.41% 81.01

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 3.98% 1.78% 41.67% 52.57% 81.07

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอย

เพียงใด

81.63

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป

กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

2.31% 4.25% 40.04% 53.41% 81.63

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 83.59

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

มุงผลสำเร็จของงาน 0.60% 1.15% 38.34% 59.91% 85.98

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 1.64% 2.99% 44.17% 51.19% 81.77

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.68% 2.78% 43.75% 52.79% 83.02

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปน้ี จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 98.76

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 1.07% 98.93% 98.93

ทรัพยสิน 0.82% 99.18% 99.18

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 1.83% 98.17% 98.17

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม

มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม

98.28

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 1.38% 98.62% 98.62



I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม

มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม

98.28

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทรัพยสิน 1.24% 98.76% 98.76

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 2.54% 97.46% 97.46

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปน้ี แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทน

ในอนาคต หรือไม

98.35

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 1.11% 98.89% 98.89

ทรัพยสิน 1.11% 98.89% 98.89

ประโยชนอื่น ๆ เชน การยกเวนคาบริการ การอำนวยความสะดวกเปนกรณีพิเศษ เปนตน 2.72% 97.28% 97.28

I7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 58.93

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มาก

นอยเพียงใด

7.82% 28.86% 42.17% 21.15% 58.93

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 83.37

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

คุมคา 0.96% 2.48% 40.51% 56.05% 84.01

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 1.92% 2.84% 40.75% 54.49% 82.73

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 93.80

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

85.70% 10.91% 2.37% 1.02% 93.80



I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 95.35

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 95.35

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวง

เวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด

89.39% 8.10% 1.61% 0.90% 95.35

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 88.22

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 2.50% 2.11% 27.46% 67.93% 87.02

เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 81.61% 9.28% 4.81% 4.30% 89.42

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 71.21

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สอบถาม 6.43% 9.83% 40.66% 43.08% 73.57

ทักทวง 7.48% 12.47% 39.53% 40.51% 71.11

รองเรียน 10.80% 11.76% 37.50% 39.95% 68.95

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 79.29

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 0.38% 3.80% 53.86% 41.95% 79.29

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 77.92

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.47% 5.46% 54.43% 39.65% 77.92

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 77.97



หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 77.97

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ

การใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

1.17% 5.94% 51.15% 41.73% 77.97

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 93.70

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอย

เพียงใด

83.72% 14.22% 1.38% 0.69% 93.70

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 96.83

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการ

ทุจริต มากนอยเพียงใด

92.58% 5.73% 1.27% 0.42% 96.83

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 92.53

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 77.50% 17.84% 3.73% 0.93% 90.68

มีการซ้ือขายตำแหนง 88.11% 9.97% 1.49% 0.42% 95.28

เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 80.57% 14.66% 3.68% 1.09% 91.61

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 95.30

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว

หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

87.77% 10.60% 1.28% 0.35% 95.30



I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 65.45

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 65.45

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

8.39% 14.04% 50.77% 26.80% 65.45

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 80.55

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน

ของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

2.77% 3.23% 43.98% 50.02% 80.55

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 95.40

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

89.87% 7.38% 1.75% 1.00% 95.40

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 70.41

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

3.18% 13.53% 52.57% 30.73% 70.41

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด

80.52

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด

2.69% 3.30% 44.16% 49.85% 80.52

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 88.52



หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 88.52

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต

มากนอยเพียงใด

0.46% 2.05% 29.25% 68.25% 88.52

I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปน้ี หรือไม 93.15

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 94.14% 5.86% 94.14

จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 92.17% 7.83% 92.17

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 82.13

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 2.84% 4.10% 37.23% 55.83% 82.13

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปน้ี ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 85.21

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เผาระวังการทุจริต 1.31% 3.34% 34.74% 60.61% 84.99

ตรวจสอบการทุจริต 1.38% 3.07% 34.47% 61.08% 85.19

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 2.02% 3.29% 31.27% 63.41% 85.45

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริต

ในหนวยงาน มากนอยเพียงใด

83.65

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

มากนอยเพียงใด

0.95% 3.49% 39.56% 55.99% 83.65



I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 79.35

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 79.35

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 1.15% 5.31% 48.74% 44.79% 79.20

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 1.15% 5.95% 46.11% 46.79% 79.65

ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 1.09% 5.51% 43.78% 49.61% 80.77

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 2.49% 8.32% 42.91% 46.28% 77.77

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 83.18

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 5.41% 1.47% 33.49% 59.63% 82.55

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 3.14% 4.48% 30.48% 61.90% 83.80

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 86.29

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ

อ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.37% 2.59% 35.15% 61.89% 86.29

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย

เพียงใด

85.39

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการ

แกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด

0.65% 2.31% 37.62% 59.43% 85.39

E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

99.44

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.37% 99.63% 99.63



E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

99.44

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทรัพยสิน 0.09% 99.91% 99.91

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน 1.20% 98.80% 98.80

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 85.40

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

0.56% 1.67% 39.17% 58.61% 85.40

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 81.88

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 3.40% 3.69% 38.45% 54.47% 81.44

มีชองทางหลากหลาย 2.14% 6.63% 33.63% 57.60% 82.32

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 82.56

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.49% 5.07% 41.07% 53.37% 82.56

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 94.82

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ

หรือไม

94.82% 5.18% 94.82

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 84.66

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 84.66

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับ

การดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.29% 4.49% 36.49% 58.73% 84.66

E10 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 90.42

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 90.42% 9.58% 90.42

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 84.22

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

0.49% 4.55% 37.09% 57.86% 84.22

E12 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 83.26

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.49% 5.31% 38.45% 55.75% 83.26

E13 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 95.87

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวก

รวดเร็วมากข้ึน หรือไม

95.87% 4.13% 95.87

E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

76.49

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

76.49

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

3.83% 11.11% 37.07% 47.98% 76.49

E15 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 85.04

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด

0.49% 4.53% 34.65% 60.33% 85.04

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสราง 100.00

O2 ขอมูลผูบริหาร 100.00

O3 อำนาจหนาที่ 100.00

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 100.00

O5 ขอมูลการติดตอ 100.00

O6 กฎหมายที่เกี่ยวของ 100.00

ขาวประชาสัมพันธ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O7 ขาวประชาสัมพันธ 100.00

การปฏิสัมพันธขอมูล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O8 Q&A 100.00

O9 Social Network 100.00
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ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดำเนินงานประจำป 100.00

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 เดือน 100.00

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป 100.00

การปฏิบัติงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00

การใหบริการ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 100.00

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 100.00

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ 100.00

O17 E-Service 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณประจำป

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป รอบ 6

เดือน

100.00

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00

O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 100.00

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 100.00



ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 100.00

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต 100.00

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจำป 100.00

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 100.00

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 100.00

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป 100.00

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนนขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 100.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป 100.00

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำ

ป รอบ 6 เดือน

100.00

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 100.00

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน

100.00



ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 1 0 0

20 – 30 ป 58 65 0

31 – 40 ป 122 127 0

41 – 50 ป 146 145 0

51 – 60 ป 109 103 0

มากกวา 60 ป 28 10 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 14 33 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 45 35 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 40 34 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 241 247 0

สูงกวาปริญญาตรี 110 95 0

อ่ืน ๆ 14 6 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลท่ัวไป 298 236 0

หนวยงานของรัฐ 63 111 0

องคกรธุรกิจ 77 64 0

อ่ืน ๆ 26 39 0



ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 4 0 0

20 - 30 ป 89 189 1

31 - 40 ป 347 673 0

41 - 50 ป 550 918 2

51 - 60 ป 605 794 0

มากกวา 60 ป 7 12 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 164 146 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 382 254 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 181 200 1

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 579 1,325 1

สูงกวาปริญญาตรี 286 647 0

อ่ืน ๆ 10 14 1

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2563

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน
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