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บทน า 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมิน รวมท้ัง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมท้ังสะท้อนถึงความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล 

  ฝ่ายนิติการ ส านักปลัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิเคราะห์ผลการประเมินในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริม 
สนับสนุน และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของเทศบาลต าบล          
ทุ่งทอง 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชยัภูมิ 

*********************** 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติท่ี 4 ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือส าคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วย
การยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสมีแนวทางในการป้องกันความเส่ียงท่ี
อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมท้ังสามารถยับยั้งการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นได้อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย ให้ดียิ่งขึ้น ท้ังในระดับชาติและระดับสากล 
พร้อมท้ังสนองต่อนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

2. กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ โดยสรุปดังนี้ 
 

เคร่ืองมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

แบบวัดการรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(IIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 

ร้อยละ 30 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(EIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
ร้อยละ 30 ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
แบบตรวจการเปิดเผย 

ข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ร้อยละ 40 ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 

 
 
 

/ก าหนดเกณฑ์... 
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การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนน ควบคู่กับระดับ

ผลการประเมินโดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

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 
 
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง  
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง โดยภาพรวมได้
คะแนน 89.76 คะแนน เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ A เปรียบเทียบปีท่ีผ่านมาเพิ่มขึ้น 7.59 คะแนน ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทศบาลต าบลทุ่งทองสามารถด าเนินการสอดคล้องตามตัวชี้วัดเพิ่มมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/กราฟแสดงแนวโน้ม... 

 

ประจ าปี 2564 ประจ าปี 2565 



 

3/5 

 
กราฟแสดงแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดท้ังหมด โดยเรียบล าดับจากคะแนนสูงสุด พบว่า 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน  
1 การป้องกันการทุจริต 100.00 OIT 
2 คุณภาพการด าเนินงาน 94.42 EIT 
3 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 92.65 EIT 
4 การเปิดเผยข้อมูล 90.00 OIT 
5 การปรับปรุงการท างาน 89.54 EIT 
6 การปฏิบัติหน้าท่ี 87.14 IIT 
7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 80.56 IIT 
8 การใช้อ านาจ 79.84 IIT 
9 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.19 IIT 

10 การใช้งบประมาณ 74.90 IIT 
 
คะแนนสูงสุด 100 คะแนน  คะแนนต่ าสุด 74.90 คะแนน 

 
 

 
 
 
 

/ผลการประเมิน... 
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3.1 การวิเคราะห์ผลการประเมิน โดยเรียงล าดับจากตัวชี้วัดและคะแนนสูงสุด ดังนี้ 
 

  ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA จุดอ่อน/จุดแข็ง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าท่ี 87.14 ผลคะแนน IIT พบว่า 

จุดอ่อน คือ การใช้งบประมาณ โดยแยกเป็นประเด็น ดังน้ี 
1. บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในหน่วยงานเท่าท่ีควร 
2. บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ค านึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือประโยชน์สูงสุด 
3. บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานไม่เปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
เท่าท่ีควร 
     ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสนใจหรือ
เป็นเพราะข้อมูลที่เปิดเผยไว้เข้าถึงได้ยาก 
จุดแข็ง คือ การปฏิบัติหน้าท่ี ควรรักษามาตรฐานไว้ 

2. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 80.56 
3. การใช้อ านาจ 79.84 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.19 
5. การใช้งบประมาณ 74.90 

แบบวัดการรบัรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 94.42 ผลคะแนน EIT พบว่า 

จุดอ่อน คือ การปรับปรุงระบบการท างาน โดยแยกเป็นประเด็น 
ดังน้ี 
1. หน่วยงานไม่มีการปรับปรุงวิธีการและการส ารวจความพึงพอใจ
ของข้ันตอนการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีข้ึน 
2. หน่วยงานยังไม่ เปิดโอกาสหรือเปิดโอกาสน้อยในการ ให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงาน 
3. หน่วยงานยังขาดการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
     ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการ ขาดความเชื่อมั่น
ในข้ันตอนการด าเนินงาน/การให้บริการตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
รวมทั้งอาจมองว่าหน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 
จุดแข็ง คือ คุณภาพการด าเนินงาน ควรรักษามาตรฐานไว้ 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 92.65 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 89.54 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การป้องกันการทุจริต 100.00 ผลคะแนน OIT พบว่า 

จุดอ่อน คือ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
จุดแข็ง คือ การป้องกันการทุจริต ควรรักษามาตรฐานไว้ 

10. การเปิดเผยข้อมูล 90.00 

 

/3.2 ข้อเสนอแนะ 
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3.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

การใช้งบประมาณ 1. พัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี โดยจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
2. จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ – สอบถาม 
เพ่ือให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือ
ทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ 

กองคลงั/ 
ผู้ดูแลเว็บไซต์ 

ต.ค.65–ก.ย.66 รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น 
ปีงบประมาณ 

การปรับปรุงระบบ
การท างาน 

1. น าเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การ
พัฒนาข้ันตอนการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยสรุปจาก
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี หรือจากมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และการด าเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก เ ข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุ ง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีข้ึน 
3. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการด าเนินการ 
โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ  
4. น าเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การ
พัฒนาคุณภาพด าเนินงานของหน่วยงาน โดยสรุปจาก
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีหรือจากมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ทุกส านัก/กอง/
ฝ่าย/ผู้ดูแล

เว็บไซต์ 

ต.ค.65–ก.ย.66 รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น 
ปีงบประมาณ 

การเปิดเผยข้อมูล 1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้องแสดงผล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีข้อมูล
รายละเอียดของการด าเนินการ ประกอบด้วย ผลการ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเป็นรายงานผลของ
ปี พ.ศ. 2565 

ฝ่ายอ านวยการ 
ส านักปลัด 

ต.ค.65–ก.ย.66 รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น 
ปีงบประมาณ 

 

 

/เอกสารประกอบการรายงาน... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบรายงานการวิเคราะห ์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ.2565 
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คะแนนภาพรวมหนวยงานเทศบาลตำบลทุงทอง : 89.76 คะแนน
 

ระดับผลการประเมิน : A

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน

1 การปองกันการทุจริต 100.00

2 คุณภาพการดำเนินงาน 94.42

3 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 92.65

4 การเปดเผยขอมูล 90.00

5 การปรับปรุงการทำงาน 89.54

6 การปฏิบัติหนาที่ 87.14

7 การแกไขปญหาการทุจริต 80.56

8 การใชอำนาจ 79.84

9 การใชทรัพยสินของราชการ 79.19

10 การใชงบประมาณ 74.90

0

50

การปฏบิตัหินา้ที�
87.14 การใชง้บประมาณ

74.90

การใชอํ้านาจ
79.84

การใชท้รัพยส์นิของราชก
79.19

การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ
80.56คณุภาพการดําเนนิงาน

94.42

ประสทิธภิาพการสื�อสาร
92.65

การปรับปรงุการทํางาน
89.54

การเปิดเผยขอ้มลู
90.00

การป้องกนัการทจุรติ
100.00



กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

     หนวยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ A อยูในระดับที่ดี โดย

มีคะแนนอยูท่ี 89.76 คะแนน ขอเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) เทศบาลตำบลทุงทอง ไดมีการดำเนิน

การตามตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาท่ี ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ ซึ่ง โดย

เฉพาะในประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายไมทราบถึงแผนการใชจายงบประมาณในหนวยงานเทาที่ควร ควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพรและประชาสัมพันธ

แผนการใชจายงบประมาณประจำป โดยอาจพิจารณาจัดประชุมช้ีแจงแผนการใชจายงบประมาณประจำปใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน ประเด็น บุคลากรใน

หนวยงานบางรายไมคำนึงถึงการใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสูงสุด ควรจัดใหบุคลากรภายในหนวยงานไดมีสวนรวมในการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณ

ประเด็น บุคลากรในหนวยงานบางรายมีความเห็นวาหนวยงานไมเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณเทาที่ควร ควรประชาสัมพันธ

ชองทางในการติดตอ - สอบถาม เพื่อใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักทวงในเรื่องการใชจายงบประมาณ ขอเสนอแนะสำหรับการประเมินตาม

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) เทศบาลตำบลทุงทอง ไดมีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ที่ดีเยี่ยม ควรรักษา

มาตรฐานไว ท้ังนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยเฉพาะในประเด็น การปรับปรุงวิธีการและการสำรวจ

ความพึงพอใจของข้ันตอนการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีขึ้น ควรนำเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาขั้นตอนการดำเนิน

งานของหนวยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำป หรือจากมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส และการดำเนินการตาม

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประเด็น การเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีขึ้น ควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก เขามามีสวนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน ผาน

การดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ประเด็น การปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน ใหมีความโปรงใสมากขึ้น ควรนำเสนอผลงานที่

แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหนวยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปหรือจากมาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความ ขอเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) เทศบาลตำบลทุงทอง ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนิน

การตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผูตรวจประเมินมีขอเสนอแนะตอการ

ประเมินที่ไมไดรับคะแนน ในประเด็นดังน้ี ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล ตัวชี้วัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หนวยงานตองแสดงผลการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีขอมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อยางนอยตองประกอบดวย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะผลการวิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564 “ทั้งนี้ ควรเปดเผย

ขอมูลใหครบตามองคประกอบในแตละขอคำถาม โดยศึกษาไดจากคูมือ ITA ของปงบประมาณนั้น ๆ”

แนวโนม้
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I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 76.36

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 13.56% 3.39% 27.12% 55.93% 75.22

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 5.08% 8.47% 35.59% 50.85% 77.49

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอย

เพียงใด

80.29

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป

กับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

3.39% 10.17% 28.81% 57.63% 80.29

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 78.63

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

มุงผลสำเร็จของงาน 1.69% 6.78% 40.68% 50.85% 80.34

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 0.00% 11.86% 40.68% 47.46% 78.63

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 13.56% 42.37% 44.07% 76.93

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปน้ี จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 95.48

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 6.78% 93.22% 93.22

ทรัพยสิน 3.39% 96.61% 96.61

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 3.39% 96.61% 96.61

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม

มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม

93.22

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน



I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม

มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม

93.22

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 8.47% 91.53% 91.53

ทรัพยสิน 6.78% 93.22% 93.22

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 5.08% 94.92% 94.92

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปน้ี แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการ

ตอบแทนในอนาคต หรือไม

98.87

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 1.69% 98.31% 98.31

ทรัพยสิน 1.69% 98.31% 98.31

ประโยชนอื่น ๆ เชน การยกเวนคาบริการ การอำนวยความสะดวกเปนกรณีพิเศษ เปนตน 0.00% 100.00% 100.00

I7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 62.25

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มาก

นอยเพียงใด

6.78% 20.34% 52.54% 20.34% 62.25

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 78.35

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

คุมคาตอประโยชนท่ีไดรับ 3.39% 8.47% 38.98% 49.15% 78.07

เปนไปตามวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 5.08% 6.78% 35.59% 52.54% 78.63

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 80.25

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

62.71% 20.34% 11.86% 5.08% 80.25



I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 85.92

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวง

เวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด

71.19% 18.64% 6.78% 3.39% 85.92

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 78.58

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 6.78% 8.47% 23.73% 61.02% 79.71

เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 55.93% 25.42% 13.56% 5.08% 77.44

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 64.07

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สอบถาม 8.47% 16.95% 37.29% 37.29% 67.86

ทักทวง 11.86% 18.64% 33.90% 35.59% 64.46

รองเรียน 16.95% 22.03% 25.42% 35.59% 59.90

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 79.20

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 3.39% 6.78% 38.98% 50.85% 79.20

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 72.98

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มาก

นอยเพียงใด

5.08% 11.86% 42.37% 40.68% 72.98

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 66.15



หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 66.15

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ

การใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

5.08% 23.73% 38.98% 32.20% 66.15

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 86.47

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอย

เพียงใด

71.19% 18.64% 8.47% 1.69% 86.47

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 88.73

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการ

ทุจริต มากนอยเพียงใด

76.27% 15.25% 6.78% 1.69% 88.73

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 85.51

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 69.49% 18.64% 8.47% 3.39% 84.78

มีการซ้ือขายตำแหนง 74.58% 13.56% 10.17% 1.69% 87.02

เอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 74.58% 10.17% 10.17% 5.08% 84.75

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 87.63

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวน

ตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

72.88% 20.34% 3.39% 3.39% 87.63



I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 70.14

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 70.14

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

6.78% 15.25% 38.98% 38.98% 70.14

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 80.34

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน

ของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

3.39% 5.08% 38.98% 52.54% 80.34

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 87.63

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

76.27% 16.95% 0.00% 6.78% 87.63

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 70.20

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่

ถูกตอง มากนอยเพียงใด

3.39% 11.86% 55.93% 28.81% 70.20

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด

79.19

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด

6.78% 5.08% 32.20% 55.93% 79.19



I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 82.56

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 82.56

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต

มากนอยเพียงใด

1.69% 8.47% 30.51% 59.32% 82.56

I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปน้ี หรือไม 91.53

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 91.53% 8.47% 91.53

จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 91.53% 8.47% 91.53

I27 หนวยงานของทานมีปญหาการทุจริตท่ียังไมไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 81.93

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทานมีปญหาการทุจริตท่ียังไมไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 67.80% 15.25% 11.86% 5.08% 81.93

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปน้ี ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 74.48

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เผาระวังการทุจริต 5.08% 8.47% 38.98% 47.46% 76.37

ตรวจสอบการทุจริต 3.39% 11.86% 38.98% 45.76% 75.80

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 10.17% 10.17% 35.59% 44.07% 71.27

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการ

ทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด

76.93

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

มากนอยเพียงใด

1.69% 11.86% 40.68% 45.76% 76.93



I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 75.93

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 75.93

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 5.08% 11.86% 37.29% 45.76% 74.66

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 3.39% 11.86% 37.29% 47.46% 76.36

ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 5.08% 10.17% 33.90% 50.85% 76.92

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 3.39% 11.86% 38.98% 45.76% 75.80

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 92.35

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.44% 18.78% 80.79% 93.51

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 1.31% 24.02% 74.67% 91.20

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 92.79

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ

อื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.00% 0.44% 20.96% 78.60% 92.79

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปดบังหรือบิดเบือนขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทาน มากนอยเพียงใด 95.63

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปดบังหรือบิดเบือนขอมูลเกี่ยวกับการ

ดำเนินการ/ใหบริการแกทาน มากนอยเพียงใด

94.76% 0.44% 1.75% 3.06% 95.63

E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00



E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

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

E5 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 91.34

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชน

และสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

0.00% 0.87% 24.45% 74.67% 91.34

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 90.33

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.00% 1.31% 27.95% 70.74% 89.90

มีชองทางหลากหลาย 0.00% 0.87% 26.20% 72.93% 90.77

E7 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 90.04

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับ

ทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 1.31% 27.51% 71.18% 90.04

E8 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ

หรือไม

100.00% 0.00% 100.00

E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 93.80

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 93.80

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับ

การดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.44% 17.90% 81.66% 93.80

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 89.08

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 89.08% 10.92% 89.08

E11 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 90.19

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

0.00% 0.87% 27.95% 71.18% 90.19

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 89.32

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 1.31% 29.69% 69.00% 89.32

E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 90.83

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวก

รวดเร็วมากข้ึน หรือไม

90.83% 9.17% 90.83

E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/

การใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

89.91

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/

การใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

89.91

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.44% 29.69% 69.87% 89.91

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 87.44

หัวขอการประเมิน นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด

0.44% 2.18% 32.31% 65.07% 87.44

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



ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดำเนินงานประจำป 100.00

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 เดือน จะตองรายงานทุกโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไวในแผนการ

ดำเนินงานประจำป วาแตละโครงการมีความกาวหนาอยางไรบาง

เชน แลวเสร็จ อยูระหวางดำเนินการ หรือไมสามารถดำเนินการ

ได มีรายละเอียดงบประมาณ ผลการเบิกจาย เปนตน

100.00

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป เอกสารควรมีความชัดเจนกวานี้ หากขอมูลที่หนวยงานเปดเผยไม

สามารถอานไดก็เทากับวาไมบรรลุวัตถุประสงคของการเปดเผย

ขอมูล ไมสามารถสรางการรับรูขอมูลขาวสารดังกลาวได

100.00

การปฏิบัติงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ควรมีคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานใหครอบคลุม

ทุกภารกิจ

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 คะแนนขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00

O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 100.00

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการจัดทำรายงานควรแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง

การดำเนินงานที่สอดคลองกับนโยบาย ผูจัดทำขอมูลควรเสนอให

ผูบริหารรับทราบดวยกอนนำมาเผยแพรบนเว็บไซต

100.00

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะตองแสดงเนื้อหาของหลักเกณฑที่เกี่ยวของทั้ง 5 ขอ ไวบน

เว็บไซตของหนวยงานไมสามารถใชเพียงหัวขอมาตอบได

0.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป ขาดขอเสนอแนะ 0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ

100.00

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เจาหนาที่ผูจัดทำขอมูลควรเสนอรายงานใหผูบริหารรับทราบ

กอนเผยแพรบนเว็บไซต

100.00

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนนขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 นโยบายไมรับของขวัญ (No Gift Policy) 100.00

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 100.00

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป 100.00

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบรรยายขาวกิจกรรมจะตองมีองคประกอบ เชน ชื่อกิจกรรม

วันที่ เวลา สถานที่ วัตถุประสงคของการดำเนินการ กลุมเปา

หมายที่เขารวม เปนตน

100.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 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

ในรายงานการดำเนินการตามมาตรการควรแนบเอกสารหลักฐาน

อางอิงเพ่ือแสดงการดำเนินงานตามาตรการที่เปนรูปธรรม

100.00



ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 – 30 ป 5 10 0

31 – 40 ป 10 13 0

41 – 50 ป 18 26 0

51 – 60 ป 28 47 0

มากกวา 60 ป 40 32 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 47 51 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 39 55 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 5 8 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 8 13 0

สูงกวาปริญญาตรี 2 1 0

อื่น ๆ 0 0 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลท่ัวไป 95 122 0

หนวยงานของรัฐ 0 0 0

องคกรธุรกิจ 6 6 0

อื่น ๆ 0 0 0



ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 1 0 0

20 - 30 ป 1 3 0

31 - 40 ป 8 10 0

41 - 50 ป 12 16 0

51 - 60 ป 1 7 0

มากกวา 60 ป 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 0 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 6 1 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 7 2 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 8 20 0

สูงกวาปริญญาตรี 2 12 0

อื่น ๆ 0 1 0

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2565

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน

 28.81%  42.37%  20.34%  8.47%

ระยะเวลาการปฏบิตังิาน(ปี)
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