
 

 

 

รายงานการวเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 

เพ่ือก าหนดมาตรการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสไปสู่การ

ปฏิบัตขิองหน่วยงานให้ดขีึน้  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  

 

 

ของ 

 

 

 

เทศบาลต าบลพระซอง    ต าบลพระซอง 

อ าเภอนาแก   จังหวดันครพนม 

 

 



 

ค าน า 

                    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and   

Transparency  Assessment :  ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  มีเจตนารมณ์มุ่งหวงัให้หน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมายไดรั้บทราบระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าขอ้มูลผลการประเมิน 

รวมทั้งขอ้เสนอแนะไปปรับใช้ในการพฒันาและยกระดบัการด าเนินงานของหน่วยงานไดอ้ยา่งเหมาะสม  เพื่อ

แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขบัเคล่ือนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสะทอ้นถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดบัมาตรฐานการด าเนินงานตาม

หลกัธรรมาภิบาล (Good   Govermance)  ใหเ้ป็นท่ีประจกัษต่์อสาธารณะทั้งในระดบัชาติและระดบัสากล 

                      รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อก าหนดมาตรการขบัเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสไปสู่การปฏิบติัของหน่วยงานให้ดีข้ึน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ ฉบบัน้ี  ซ่ึงประกอบด้วยผล

คะแนนจากตวัช้ีวดัทั้ง  ๑๐  ตวัช้ีวดั  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  ไดแ้ก่  (๑) การปฏิบติัหนา้ท่ี  (๒) การใชง้บประมาณ  (๓) 

การใช้อ านาจ  (๔) การใช้ทรัพยสิ์นของราชการ  (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  (๖) คุณภาพการด าเนินงาน   

(๗) ประสิทธิภาพการส่ือสาร  (๘) การปรับปรุงระบบการท างาน  (๙) การเปิดเผยขอ้มูล และ (๑๐) การป้องกนั

การทุจริต  โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน (Internal)  การรับรู้ของผูรั้บบริการ  ผูม้า

ติดต่อ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก (External) และ การเผยแพร่ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนับนเวบ็ไซต์หลกัของ

หน่วยงาน (Open  Data) ซ่ึงผลคะแนนคร้ังน้ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงการปฏิบติังานของหน่วยงานในรอบ

ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓   

                         งานนิติการ  กองวชิาการและแผนงาน  หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  ผลคะแนนการประเมินคร้ังน้ี  จะช่วย

สนบัสนุน  ส่งเสริม และ ยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ในการใช้เป็นเคร่ืองมือขบัเคล่ือนการด าเนินงานภาครัฐภายใตก้รอบหลักธรรมาภิบาล และ

ประการส าคญั  คือ  ไดมี้บทบาทในการผลกัดนักลไกในการป้องกนัการทุจริตในระดบัประเทศ  ซ่ึงจะสามารถ

สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption  Perception  Index  :  CPI)  ของประเทศไทยใหมี้อนัดบัและผลคะแนนท่ีดียิง่ข้ึนต่อไป   

                                                                        งานนิติการ   กองวชิาการและแผนงาน   เทศบาลต าบลพระซอง 

                                                                                                                       ๙     ตุลาคม    ๒๕๖๓  
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-๑- 

๑. หลกัการและเหตุผล 

                      ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านกังาน  ป.ป.ช.) ไดพ้ฒันา

เคร่ืองมือการประเมินเชิงบวก  เพื่อเป็นมาตรการป้องกนัการทุจริต และ เป็นกลไกในการสร้างความตระหนกัให้

หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอยา่งโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใชช่ื้อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and   Transparency  Assessment :  ITA)” ปัจจุบนั

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ไดถู้กก าหนดเป็นกลยุทธ์ท่ี

ส าคญัของยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซ่ึง

ถือเป็นการยกระดบัให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้

เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐทัว่ประเทศจะตอ้งด าเนินการ  โดยมุ่งหวงัให้

หน่วยงานภาครัฐท่ีเขา้รับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพฒันาและยกระดับ

หน่วยงานในดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๒. ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพระซอง   

     อ าเภอนาแก  จังหวดันครพนม   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  

                      ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพระซอง  อ าเภอ

นาแก  จงัหวดันครพนม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ โดยภาพรวมขององคก์รไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ  

๔๕.๘๖  คะแนน  ซ่ึงถือวา่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ระดบั  F   

                    โดยมีรายละเอียดพอสังเขป  ดงัน้ี 

                     คะแนนสูงสุดรายตวัช้ีวดั  แบ่งออกเป็น  ๑๐  ตวัช้ีวดั  ประกอบดว้ย 

                     ๑.ตวัช้ีวดัการปฏิบติัหนา้ท่ี    ไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ   ๗๐.๐๑ 

                     ๒.ตวัช้ีวดัการใชท้รัพยสิ์นของราชการ   ไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ   ๖๘.๕๒ 

                     ๓.ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการส่ือสาร   ไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ   ๖๗.๔๕   

                     ๔.ตวัช้ีวดัการใชอ้  านาจ  ไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ   ๖๗.๔๐   

                     ๕.ตวัช้ีวดัการแกไ้ขปัญหาการทุจริต   ไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ  ๖๔.๕๗  

                     ๖.ตวัช้ีวดัคุณภาพการด าเนินงาน  ไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ  ๖๔.๐๙ 

                     ๗.ตวัช้ีวดัการปรับปรุงการท างาน   ไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ  ๖๐.๖๖ 

                     ๘.ตวัช้ีวดัการใชง้บประมาณ   ไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ  ๕๘.๙๑ 

                                                                                                                                                      /๙.ตวัช้ีวดั... 



-๒- 

                               ๙.ตวัช้ีวดัการเปิดเผยขอ้มูล   ไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ  ๓๔.๓๙ และ  

                             ๑๐.ตวัช้ีวดัการป้องกนัการทุจริต   ไดค้ะแนนเท่ากบัร้อยละ  ๐.๐๐   

                              (ปรากฏรายละเอยีดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมแล้วในภาคผนวก) 

                               เม่ือได้พิจารณาผลคะแนนตามตัวช้ีวดั  จะสรุปได้ว่า  เทศบาลต าบลพระซอง  จะต้อง

ด าเนินการน าผลคะแนนตามตวัช้ีวดั  จ  านวน  ๑๐  ตวัช้ีวดั  ไปพฒันาระบบการท างานในภาพรวมขององคก์รใน

ทุกส่วนราชการ  ให้ตระหนกัถึงการปฏิบติัตนเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผูม้ารับบริการ  ระบบการ

ท างานภายในขององค์กรให้มีความโปร่งใส  เท่ียงธรรม  ไม่เลือกปฏิบติั และ สามารถตรวจสอบเขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสารของราชการ ไดง่้าย  ไม่ซบัซอ้น  มีช่องทางหลากหลาย  ท่ีจะตอ้งปรากฏขอ้มูลบนหนา้เวบ็ไซตห์ลกัของ

หน่วยงานเทศบาลต าบลพระซอง  เสมอ  เพื่อเป็นการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นขอ้มูลสาธารณะให้ประชาชน

ไดรั้บทราบ  ในการท่ีจะพฒันาระบบให้ดีข้ึนต่อไป  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  พร้อมทั้งน าขอ้เสนอแนะ

และหมายเหตุ  จากการประเมินผลของคะแนนดา้นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ

งานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อก าหนดมาตรการขบัเคล่ือนการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสไปสู่การปฏิบติัของหน่วยงานใหดี้ข้ึน  ในปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๔  ดงัน้ี 

                            จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ประจ าปี  ๒๕๖๓”  ท่ีก าหนดให้หน่วยงานท่ีเขา้รับการประเมินร้อยละ  ๘๐  จะตอ้งมีผลคะแนน  ๘๕  

คะแนนข้ึนไป  ภายในปี  ๒๕๖๕  พบวา่  ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของเทศบาลต าบลพระซอง  จาก  ๓  

แบบวดัผล  คือ  ๑.แบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน (IIT) , ๒.แบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียภายนอก (EIT)  และ ๓.แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT)  จ  านวนทั้งส้ิน  ๑๐  ตวัช้ีวดั  ไม่มีแบบ

วดัใดผา่นเกณฑ์เป้าหมาย (๘๕  คะแนนข้ึนไป)  จึงมีขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการ

ประเมินท่ีดียิง่ข้ึนในปีถดัไป  ดงัต่อไปน้ี    

                          แบบวดั  IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี  การใชจ่้าย

งบประมาณ  และทรัพยสิ์นของราชการ   โดยยึดระเบียบปฏิบติัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งหลกัการมีส่วน

ร่วมของประชาชน  จึงควรด าเนินการ  ดงัน้ี   

                          (๑) การปฏิบติัหน้าท่ี  จดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอน  ระยะเวลา  และ ผูรั้บผิดชอบ

ในการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน  สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบ้ริการของผูม้าติดต่อรับบริการ  ณ 

                                                                                                                                                    /จุดใหบ้ริการ... 

 



-๓- 

จุดให้บริการได้โดยง่าย  สะดวก  และ เป็นไปตามหลกัการปกปิดความลบัของผูใ้ห้ข้อมูล  รวมทั้งก าหนด

มาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุ้ณ  ใหโ้ทษ  ตามหลกัคุณธรรมและความสามารถ    

                           (๒) การใชง้บประมาณ  จดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณ  แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง 

หรือการจดัหาพสัดุ  รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาค

ส่วน ตลอดจนการจดัท ารายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณอยา่งสม ่าเสมอ    

                           (๓) การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารดา้นการบริหารงานบุคคล   จดัท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน 

(job  description) และเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนและเปิดเผย   รวมทั้งการเปิดรับฟังความ

คิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบติังาน   

                           (๔) การใช้ทรัพยสิ์นของราชการ  จดัท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพยสิ์นของราชการ  สร้าง

ระบบการก ากบัดูแลและติดตามตรวจสอบการยมื – คืน  และ การลงโทษอยา่งเคร่งครัด   

                           (๕) การแกไ้ขปัญหาการทุจริต  มุ่งเสริมสร้างวฒันธรรมการท างานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

ส่วนรวม  มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลงัความสามารถ  โดยจดัท ามาตรการการ

ป้องกนัและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน  และ เปิดเผย  รวมทั้งการเปิดให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานไดโ้ดยง่าย

และสะดวก   

                           แบบวัด  EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพและมาตรฐานการ

ใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และ ไม่เลือกปฏิบติั   จึงควรด าเนินการ  ดงัน้ี   

                           (๑) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัระบบและขั้นตอนการให้บริการงานดา้น

ต่างๆ  อยา่งทัว่ถึง  และ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพฒันาเพิ่มพูนทกัษะและความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานอยา่ง

สม ่าเสมอ   

                          (๒) ประสิทธิภาพการส่ือสาร  จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์และเปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซตห์ลกัของ

หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และ มีการปฏิสัมพนัธ์แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกนัอย่างชัดเจนและ

ต่อเน่ือง   

                         (๓)การปรับปรุงระบบการท างาน   สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผูบ้ริหารและ

บุคลากรเพื่อร่วมกนัทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ  และ ส่งเสริมใหผู้รั้บบริการ 

                                                                                                                                                /และ ประชาชน... 
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และ ประชาชนทัว่ไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือให้ค  าแนะน าในการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพ

และมาตรฐานการใหบ้ริการไดโ้ดยสะดวก   

                               แบบวดั  OIT  เป็นการเปิดเผยขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ  ท่ีเป็นปัจจุบนัของหน่วยงานสู่สาธารณะ

บนเวบ็ไซตข์องหน่วยงานอยา่งครบถว้น  สมบูรณ์และง่ายต่อการเขา้ถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกนัการ

ทุจริต โดยมีมาตรการท่ีเป็นรูปธรรม  จึงควรด าเนินการดงัน้ี   

                              (๑) การเปิดเผยขอ้มูล  เน้นการเผยแพร่ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย

ขอ้มูลด้านการบริหารงานทัว่ไป  งบประมาณ  การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือจดัหาพสัดุ และ การบริหารทรัพยากร

บุคคล   รวมทั้งข่าวประชาสัมพนัธ์ และ มีช่องทางการปฏิสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการและประชาชนทัว่ไป  และ การ

ให้บริการผา่นระบบ  e – service  โดยตอ้งเผยแพร่ในหวัขอ้ หรือต าแหน่งท่ีสามารถเขา้ถึงและสืบคน้ขอ้มูลได้

โดยง่าย  ทุกช่วงเวลา  ทั้งน้ี ตอ้งเป็นการเขา้ถึงผา่น  URL  บนเวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงานโดยตรง    

                              (๒) การป้องกนัการทุจริต  จดัประชุมเตรียมความพร้อมเขา้รับการประเมิน  ITA  ก่อนจะ

ศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีท่ีผ่านมา เพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพฒันา  จากนั้นจดัท า

แนวทางการปฏิบติัตามมาตรการภายในและให้มีการก ากบัติดตามการน าไปปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  ท่ีส าคญั  

ตอ้งมีการพฒันาทกัษะ  ความรู้ความสามารถของบุคลากรผูดู้แลเวบ็ไซตข์องหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้

ทนัสมยัและมีการติดต่อส่ือสารผา่นเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ            

๓. การวเิคราะห์ข้อมูล 

                              จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพระซอง  

โดยจ าแนกตามดชันีตวัช้ีวดั  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในแต่ละตวัช้ีวดัท่ีแสดง

ให้เห็นถึงจุดท่ีจะตอ้งพฒันาไว ้ตามขอ้เสนอแนะ/หมายเหตุ  จากการประเมินผลของคะแนนดา้นการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อ

ก าหนดมาตรการขบัเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสไปสู่การปฏิบติัของหน่วยงานให้ดีข้ึน  ใน

ปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๔ ตาม แบบวดัผล  IIT  แบบวดัผล  EIT  และ แบบวดัผล  OIT 

                                                                                                                                                     /๔. ควรปฏิบติั...  
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๔. ควรปฏบิัติตามข้อเสนอแนะ/หมายเหตุจากการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน ตาม  ข้อ  ๒  และ ให้มผีลปฏบิัติ  ตาม  ข้อ  ๓  ต่อไป   

                โดยหน่วยงานจะน าขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานไปด าเนินการในตวัช้ีวดัให้ไดร้ะดบัคะแนนมากยิ่งข้ึนในรอบการประเมินประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

                 ๑. แบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน (IIT)  จึงควรด าเนินการดงัน้ี  

                     (๑) การปฏิบติัหนา้ท่ี   จดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอน  ระยะเวลา  และ ผูรั้บผิดชอบใน

การใหบ้ริการอยา่งชดัเจน  สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผูม้าติดต่อรับบริการ  ณ  จุด

ใหบ้ริการไดโ้ดยง่าย  สะดวก  และ เป็นไปตามหลกัการปกปิดความลบัของผูใ้ห้ขอ้มูล  รวมทั้งก าหนดมาตรการ

บริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุ้ณ  ใหโ้ทษ  ตามหลกัคุณธรรมและความสามารถ    

                     (๒) การใชง้บประมาณ   จดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลการใช้จ่ายงบประมาณ   แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง 

หรือการจดัหาพสัดุ  รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาค

ส่วน ตลอดจนการจดัท ารายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณอยา่งสม ่าเสมอ  และ หน่วยงานตอ้งจดัท าแผนการใช้

จ่าย และ ใชจ่้ายงบประมาณให้เกิดความคุม้ค่า  ไม่มีการบิดเบือนวตัถุประสงค์ และ ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อพวก

พอ้ง  ไม่เบิกจ่ายเทจ็  ไม่จดัซ้ือ – จดัจา้ง  ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการรายใดรายหน่ึง และ ตอ้งไม่จดัท าโครงการเพื่อเอ้ือ

ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ หรือพวกพอ้งในการมาจดัซ้ือ – จดัจา้ง ทั้งน้ีหน่วยงานควรมีการตรวจสอบภายใน

อยา่งจริงจงั และ สามารถใหบุ้คลากรในองคก์รสามารถร้องเรียนได ้ 

                     (๓) การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารดา้นการบริหารงานบุคคล   จดัท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน (job  

description) และ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานอย่างชัดเจนและเปิดเผย   รวมทั้งการเปิดรับฟังความ

คิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบติังาน   

                     (๔) การใชท้รัพยสิ์นของราชการ  จดัท าคู่มือและระเบียบการใชท้รัพยสิ์นของราชการ  สร้างระบบ

การก ากบัดูแลและติดตามตรวจสอบการยมื – คืน  และ การลงโทษอยา่งเคร่งครัด   

                    (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  มุ่งเสริมสร้างวฒันธรรมการท างานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

ส่วนรวม  มีจิตสาธารณะและพร้อมใหบ้ริการประชาชนอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ  โดยจดัท ามาตรการการ 

                                                                                                                                                          /ป้องกนั... 
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ป้องกนัและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน  และ เปิดเผย  รวมทั้งการเปิดให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานไดโ้ดยง่าย

และสะดวก                                                                                                                                                                          

               ๒. แบบวดัการรับรู้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก (EIT)  จึงควรด าเนินการดงัน้ี   

                      (๑) คุณภาพการด าเนินงาน  ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัระบบและขั้นตอนการให้บริการงานดา้นต่างๆ  

อย่างทัว่ถึง  ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพฒันาเพิ่มพูนทกัษะและความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ 

และ หน่วยงานตอ้งมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ  เช่น  การให้บริการ   ณ   จุดเดียว (One   stop  

service)    

                      (๒) ประสิทธิภาพการส่ือสาร  จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์และเปิดเผยขอ้มูลบนเว็บไซต์หลกัของ

หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และ มีการปฏิสัมพนัธ์แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกนัอย่างชัดเจนและ

ต่อเน่ือง และ การให้บริการโดยใช้ระบบ  IT  จะตอ้งมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 

                     (๓)การปรับปรุงระบบการท างาน   สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากร

เพื่อร่วมกนัทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ  และ ส่งเสริมให้ผูรั้บบริการและ

ประชาชนทัว่ไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือให้ค  าแนะน าในการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพและ

มาตรฐานการใหบ้ริการไดโ้ดยสะดวก และ  

                ๓. แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) จึงควรด าเนินการดงัน้ี 

                      (๑) การเปิดเผยขอ้มูล  เน้นการเผยแพร่ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยขอ้มูล

ดา้นการบริหารงานทัว่ไป  งบประมาณ  การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือจดัหาพสัดุ และ การบริหารทรัพยากรบุคคล   

รวมทั้ งข่าวประชาสัมพนัธ์ และ มีช่องทางการปฏิสัมพนัธ์กับผูรั้บบริการและประชาชนทัว่ไป  และ การ

ให้บริการผา่นระบบ  e – service  โดยตอ้งเผยแพร่ในหวัขอ้ หรือต าแหน่งท่ีสามารถเขา้ถึงและสืบคน้ขอ้มูลได้

โดยง่าย  ทุกช่วงเวลา  ทั้งน้ี ตอ้งเป็นการเขา้ถึงผา่น  URL  บนเวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงานโดยตรง    

                      (๒) การป้องกนัการทุจริต   จดัประชุมเตรียมความพร้อมเขา้รับการประเมิน  ITA  ก่อนจะศึกษา

และวิเคราะห์ผลการประเมินของปีท่ีผ่านมา เพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพฒันา  จากนั้นจดัท าแนว

ทางการปฏิบติัตามมาตรการภายในและใหมี้การก ากบัติดตามการน าไปปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  ท่ีส าคญั  ตอ้งมี

การพฒันาทกัษะ  ความรู้ความสามารถของบุคลากรผูดู้แลเวบ็ไซตข์องหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให ้

                                                                                                                                                              /ทนัสมยั... 



-๗- 

ทนัสมยัและมีการติดต่อส่ือสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  และ ผูบ้ริหารควรแสดง

เจตจ านง หรือ ค ามัน่สัญญาว่า  จะปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  โปร่งใส และ เป็นไปตามหลกัธรรมาภิ

บาล  มีการจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัแกไ้ขการทุจริตประจ าปีให้ชดัเจน และ เผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง 

ให้กลุ่มองคก์รชุมชน และ ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัการทุจริต  เช่น  เป็นกรรมการจดัซ้ือ – 

จดัจา้ง , เขา้เป็นคณะท่ีปรึกษาในการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบติังานในการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้มีความ

โปร่งใส  สามารถอธิบายได ้ เป็นตน้      

๕.การน าผลการวเิคราะห์ประกอบข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ  เพ่ือมาจัดท ามาตรการขบัเคล่ือนการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึน้  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  

มาตรการ ขั้นตอนหรือวธีิการ ผูรั้บผดิชอบ การก ากบัติดตาม 
(๑) ก าหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้
ทรัพยสิ์นของราชการท่ีถูกตอ้ง 

จดัท าคู่มือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติั
เก่ียวกบัการใชท้รัพยสิ์นของราชการท่ี
ถูกตอ้ง  

ส านกัปลดั/ 
กองช่าง 

- รายงานความกา้วหนา้
และสรุปผล  ณ  ส้ิน
ปีงบประมาณ 
 
 
 

(๒) ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

จดัฝึกอบรม หรือประชุมพนกังานของ
หน่วยงานทุกคน เพื่อใหมี้ความรู้
เก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

ส านกัปลดั/ 
กองวชิาการและ

แผนงาน 
(๓) ใหค้วามรู้เร่ืองการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  

รณรงคใ์หค้วามรู้เร่ืองการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผา่น
ส่ือสังคมออนไลน์ หรือ ส่ือสารสนเทศ
ของหน่วยงาน  

ส านกัปลดั/ 
กองวชิาการและ

แผนงาน  

(๔) การจดัท าประกาศขอ้ปฏิบติัในการ
ขอยมืทรัพยสิ์นของทางราชการไปใชใ้น
การปฏิบติังาน  

มีการจดัท าประกาศขอ้ปฏิบติัในการขอ
ยมืทรัพยสิ์นของทางราชการไปใชใ้น
การปฏิบติังานใหบุ้คคลภายในและ
ภายนอกหน่วยงานทราบให้ชดัเจน  

ส านกัปลดั/ 
กองช่าง  

 

                                                                                                                                                    /(๕) การเปิดเผย... 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวธีิการ ผูรั้บผดิชอบ การก ากบัติดตาม 
(๕) การเปิดเผยขอ้มูล  ขอ้เท็จจริงแก่ผูม้า
ใชบ้ริการอยา่งถูกตอ้งตรงไปตรงมา และ 
มีแนวทางในการให้ผูม้าติดต่อตรวจสอบ
ได ้ดว้ยความโปร่งใส  

จดัท าประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อ่ืน
ใดในการปฏิบติัหนา้ท่ี และ มีการจดัท า
ประกาศไม่เรียกรับผลประโยชน์ หรือ
ทรัพยสิ์นใดๆ  

ส านกัปลดั/ 
กองคลงั/ 
กองช่าง/ 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม/ 
กองสวสัดิการ

สังคม/ 
กองวชิาการและ

แผนงาน  

- รายงานความกา้วหนา้
และสรุปผล  ณ  ส้ิน
ปีงบประมาณ 
  

(๖) การตรวจสอบและต่ออายเุวบ็ไซต ์
ใหท้นัก าหนดเวลา พร้อมท่ีจะเผยแพร่
ขอ้มูลใหป้ระชาชนเขา้ถึงและรับทราบ  

ตรวจสอบ และ ปรับปรุงเวบ็ไซตข์อง
หน่วยงานใหเ้ป็นปัจจุบนั    

ส านกัปลดั  
 
 

(๗) เปิดโอกาสใหผู้รั้บบริการ หรือผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน  

ประชาสัมพนัธ์ช่องทางการร้องเรียน  
การใหข้อ้เสนอแนะ  เพื่อให้บุคลากร
และสาธารณชนรับทราบ  

ส านกัปลดั/ 
กองคลงั/ 
กองช่าง/ 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม/ 
กองสวสัดิการ

สังคม/ 
กองวชิาการและ

แผนงาน  
(๘) มีการมอบหมายงาน  การปฏิบติังาน  
รวมถึงการประเมินผลการปฏิบติังานตาม
ระดบัคุณภาพของงาน  โดยไม่เลือก
ปฏิบติั  

(๑) สร้างความเขา้ใจร่วมกนัเก่ียวกบั
เกณฑก์ารประเมินและการท างาน 
(๒) ผูบ้ริหารควรเนน้ย  ้าในท่ีประชุม  
เร่ืองความเป็นธรรมในการประเมิน  
เพื่อเพิ่มความตระหนกัใหก้บัหวัหนา้
งาน  

ส านกัปลดั 
  

 

                                                                                                                                                 /(๙) มีการก าหนด... 



-๙-                                                                                                                                    

    

มาตรการ ขั้นตอนหรือวธีิการ ผูรั้บผดิชอบ การก ากบัติดตาม 
(๙) มีการก าหนดมาตรการในการ
คดัเลือกบุคลากรเขา้อบรม ดว้ยความ
เสมอภาคและ เท่าเทียมกนั โดยไม่เลือก
ปฏิบติั ดว้ยความเป็นธรรม  

ก าหนดมาตรการร่วมกนัของบุคลากร
ทุกคน ในหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการ
คดัเลือกผูท่ี้จะเขา้อบรมดว้ยความเท่ียง
ธรรม  โดยยดึงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นหลกัตรงตามหลกัสูตร
ท่ีเขา้อบรมดว้ย และ  ตอ้งมีการรายงาน
ผลและน าความรู้มาถ่ายทอด และต่อ
ยอดใหบุ้คลากรทุกคนรับทราบและ
ยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัต่อไป    

ส านกัปลดั/ 
กองคลงั/ 
กองช่าง/ 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม/ 
กองสวสัดิการ

สังคม/ 
กองวชิาการและ

แผนงาน  

- รายงานความกา้วหนา้
และสรุปผล  ณ  ส้ิน
ปีงบประมาณ 
  

 

                                                                                                                                                            /ภาคผนวก... 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปีงบประมาณ 2563 

คะแนน เทศบาลต าบลพระซอง    45.86 คะแนน 

ระดบัผลการประเมนิ  F 

การปฏบิตัหินา้ที ่ 70.01 
การใชง้บประมาณ   58.91 
การใชอ้ านาจ  67.40 

การใชท้รัพยส์นิของราชการ  68.52 
การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ  64.57 
คณุภาพการด าเนนิงาน   64.09 
ประสทิธภิาพการสือ่สาร  67.45 
การปรับปรงุการท างาน   60.66 
การเปิดเผยขอ้มลู  34.39 
การป้องกนัการทจุรติ  0.00 

 
 

 
 
 
 
 
 



10   คะแนนสูงสุดรายตวัช้ีวดั 
อันดับ ตัวชีว้ดั คะแนน 

1 การปฏบิัตหินา้ที ่ 70.01 

2 การใชท้รัพยส์นิของราชการ 68.52 

3 ประสทิธภิาพการสือ่สาร 67.45 

4 การใชอ้ านาจ 67.40 

5 การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ 64.57 

6 คณุภาพการด าเนนิงาน 64.09 

7 การปรับปรงุการท างาน 60.66 

8 การใชง้บประมาณ 58.91 

9 การเปิดเผยขอ้มลู 34.39 

10 การป้องกันการทจุรติ 0.00 

 

 

 



คะแนนสงูสดุ                                    คะแนนต ่าสดุ 

70.01                              0.00 

   คะแนน                                            คะแนน                                          

ขอ้เสนอแนะ/หมายเหต ุ

     จากเป้าหมาย “การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2563” ทีก่ าหนดใหห้น่วยงานทีเ่ขา้รับการประเมนิรอ้ยละ 80 
จะตอ้งมผีลคะแนน 85 คะแนนขึน้ไป ภายในปี 2565 พบวา่ ผลคะแนนการประเมนิหน่วยงานของทา่นจาก 3 แบบวัด คอื แบบวัดการรับรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน (IIT) 
แบบวัดการรับรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (OIT) จ านวนทัง้สิน้ 10 ตัวชีว้ัด ไมม่แีบบวดัใดผา่นเกณฑเ์ป้าหมาย (85 
คะแนนขึน้ไป) จงึมขีอ้เสนอแนะเพือ่การปรับปรงุการด าเนนิงานใหม้ผีลการประเมนิทีด่ยี ิง่ขึน้ในปีถัดไป ดังตอ่ไปนี ้แบบวัด IIT เป็นการประเมนิการรับรูข้องบคุลากรภายใน
เกีย่วกบัการปฏบิตัหินา้ที ่การใชจ้า่ยงบประมาณและทรัพยส์นิของราชการ โดยยดึระเบยีบปฏบิตัแิละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้หลักการมสีว่นรว่มของประชาชน จงึควร
ด าเนนิการดังนี ้1) การปฏบิตัหินา้ที ่จัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัขัน้ตอน ระยะเวลาและผูรั้บผดิชอบในการใหบ้รกิารอยา่งชดัเจน สรา้งระบบการประเมนิประสทิธภิาพการ
ใหบ้รกิารของผูม้าตดิตอ่รับบรกิาร ณ จดุใหบ้รกิารไดโ้ดยงา่ย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผูใ้หข้อ้มลู รวมทัง้ก าหนดมาตรการบรหิารงานบคุคลและการ
พจิารณาใหค้ณุ ใหโ้ทษ ตามหลักคณุธรรมและความสามารถ 2) การใชง้บประมาณ จัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูการใชจ้า่ยงบประมาณ แผนการจัดซือ้จัดจา้งหรอืการจัดหาพัสด ุ
รวมถงึกระบวนการเบกิจา่ยงบประมาณโดยเปิดเผยและพรอ้มรับการตรวจสอบจากทกุภาคสว่น ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณอยา่งสม า่เสมอ 3) การใช ้

อ านาจของผูบ้รหิารดา้นการบรหิารงานบคุคล จัดท ารายละเอยีดของต าแหน่งงาน (job description) และเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานอยา่งชดัเจนและเปิดเผย รวมทัง้
การเปิดรับฟังความคดิเห็นของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ปรับปรงุประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 4) การใชท้รัพยส์นิของราชการ จัดท าคูม่อืและระเบยีบการใชท้รัพยส์นิของราชการ สรา้ง
ระบบการก ากบัดแูลและตดิตามตรวจสอบการยมื-คนื และการลงโทษอยา่งเครง่ครัด 5) การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ มุง่เสรมิสรา้งวฒันธรรมการท างานเพือ่ประโยชนส์งูสดุของ
สว่นรวม มจีติสาธารณะและพรอ้มใหบ้รกิารประชาชนอยา่งเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกนัและมรีะบบการตดิตามตรวจสอบพฤตกิรรมการทจุรติอยา่ง
ชดัเจนและเปิดเผย รวมทัง้การเปิดใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเห็นและการตดิตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานไดโ้ดยงา่ยและสะดวก แบบวัด EIT เป็น
การประเมนิการรับรูข้องผูรั้บบรกิารทีม่ตีอ่คณุภาพและมาตรฐานการใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและไมเ่ลอืกปฏบิตั ิจงึควรด าเนนิการดังนี้ 1) คณุภาพการ
ด าเนนิงาน ประชาสมัพันธเ์กีย่วกบัระบบและขัน้ตอนการใหบ้รกิารงานดา้นตา่งๆ อยา่งท่ัวถงึ และสง่เสรมิใหม้กีารฝึกอบรมพัฒนาเพิม่พนูทักษะและความรูเ้กีย่วกบัการ
ปฏบิตังิานอยา่งสม า่เสมอ 2) ประสทิธภิาพการสือ่สาร จัดท าสือ่ประชาสมัพันธแ์ละเปิดเผยขอ้มลูบนเว็บไซตห์ลักของหน่วยงานใหง้า่ยตอ่การเขา้ถงึขอ้มลู และมกีารปฏสิมัพันธ์
แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารกนัอยา่งชดัเจนและตอ่เนื่อง 3) การปรับปรงุระบบการท างาน สรา้งกระบวนการปรกึษาหารอืระหวา่งผูบ้รหิารและบคุลากรเพือ่รว่มกนัทบทวนปัญหา
และอปุสรรคในการปฏบิตังิานอยา่งเป็นระบบ และสง่เสรมิใหผู้รั้บบรกิารและประชาชนท่ัวไปมสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเห็นหรอืใหค้ าแนะน าในการพฒันาและปรับปรงุ
คณุภาพและมาตรฐานการใหบ้รกิารไดโ้ดยสะดวก แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยขอ้มลูพืน้ฐานตา่ง ๆ ทีเ่ป็นปัจจบุนัของหน่วยงานสูส่าธารณะบนเว็บไซตข์องหน่วยงานอยา่ง
ครบถว้นสมบรูณแ์ละงา่ยตอ่การเขา้ถงึ และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทจุรติโดยมมีาตรการทีเ่ป็นรปูธรรม จงึควรด าเนนิการดังนี ้1) การเปิดเผยขอ้มลู เนน้การ
เผยแพรข่อ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน ประกอบดว้ยขอ้มลูดา้นการบรหิารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซือ้จัดจา้งหรอืจัดหาพัสดแุละการบรหิารทรัพยากรบคุคล รวมทัง้
ขา่วประชาสมัพันธ ์และมชีอ่งทางการปฏสิมัพันธก์บัผูรั้บบรกิารและประชาชนท่ัวไป และการใหบ้รกิารผา่นระบบ e-service โดยตอ้งเผยแพรใ่นหัวขอ้หรอืต าแหน่งทีส่ามารถ
เขา้ถงึและสบืคน้ขอ้มลูไดโ้ดยงา่ย ทกุชว่งเวลา ทัง้นี ้ตอ้งเป็นการเขา้ถงึผา่น URL บนเว็บไซตห์ลักของหน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกนัการทจุรติ จัดประชมุเตรยีมความ
พรอ้มเขา้รับการประเมนิ ITA กอ่นจะศกึษาและวเิคราะหผ์ลการประเมนิของปีทีผ่า่นมาเพือ่ก าหนดแนวทางการปรับปรงุและพัฒนา จากนัน้จัดท าแนวทางการปฏบิตัติาม
มาตรการภายในและใหม้กีารก ากบัตดิตามการน าไปปฏบิตัอิยา่งเป็นรปูธรรม ทีส่ าคัญ ตอ้งมกีารพัฒนาทักษะ ความรูค้วามสามารถของบคุลากรผูด้แูลเว็บไซตข์องหน่วยงานใน
การปรับปรงุระบบใหทั้นสมยัและมกีารตดิตอ่สือ่สารผา่นเว็บไซตไ์ดอ้ยา่งรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

 



รายละเอยีดผลการประเมนิ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

I1 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น ปฏบิตังิานหรอืใหบ้รกิารแกผู่ท้ีม่าตดิตอ่ ตามประเด็นดังตอ่ไปนี ้มากนอ้ย
เพยีงใด 

59.08 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

เป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ าหนด 23.08% 14.29% 42.86% 19.78% 53.21 

เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 5.33% 22.67% 44.00% 28.00% 64.96 

I2 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น ปฏบิตังิานหรอืใหบ้รกิาร แกผู่ม้าตดิตอ่ทั่ว ๆ ไป กบัผูม้าตดิตอ่ทีรู่จั้กเป็นการ
สว่นตัวอยา่งเทา่เทยีมกนั มากนอ้ยเพยีงใด 

71.82 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

บคุลากรในหน่วยงานของทา่น ปฏบิัตงิานหรอืใหบ้รกิาร 
แกผู่ม้าตดิตอ่ท่ัว ๆ ไป กับผูม้าตดิตอ่ทีรู่จั้กเป็นการสว่น
ตัวอยา่งเทา่เทยีมกัน มากนอ้ยเพยีงใด 

1.14% 4.55% 72.73% 21.59% 71.82 

 

 



 

I3 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น มพีฤตกิรรมในการปฏบิตังิาน ตามประเด็นดังตอ่ไปนี ้อยา่งไร 
65.85 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไม่
มเีลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

มุง่ผลส าเร็จของงาน 1.14% 28.41% 36.36% 34.09% 67.83 

ใหค้วามส าคัญกับงานมากกวา่ธรุะสว่นตัว 2.27% 23.86% 48.86% 25.00% 65.61 

พรอ้มรับผดิชอบ หากความผดิพลาดเกดิจากตนเอง 5.68% 20.45% 50.00% 23.86% 64.11 

I4 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น มกีารเรยีกรับสิง่ดงัตอ่ไปนี ้จากผูม้าตดิตอ่ เพือ่แลกกบัการปฏบัิตงิาน การ
อนุมัต ิอนุญาต หรอืใหบ้รกิาร หรอืไม ่

78.19 

หัวขอ้การประเมนิ ม ี ไมม่ ี คะแนน 

เงนิ 26.44% 73.56% 73.56 

ทรัพยส์นิ 16.28% 83.72% 83.72 

ประโยชนอ์ืน่ ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้เชน่ การลดราคา การรับความบันเทงิ เป็นตน้ 22.73% 77.27% 77.27 

 

 



I5 นอกเหนอืจากการรับจากญาตหิรอืจากบคุคล ทีใ่หก้นัในโอกาสตา่ง ๆ โดยปกตติามขนบธรรมเนยีม ประเพณี 
หรอืวฒันธรรม หรอืใหก้นัตามมารยาททีป่ฏบัิตกินัในสงัคมแลว้ บคุลากรในหน่วยงานของทา่น มกีารรับสิง่
ดังตอ่ไปนี ้หรอืไม ่

74.45 

หัวขอ้การประเมนิ ม ี ไมม่ ี คะแนน 

เงนิ 24.14% 75.86% 75.86 

ทรัพยส์นิ 20.69% 79.31% 79.31 

ประโยชนอ์ืน่ ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้เชน่ การลดราคา การรับความบันเทงิ เป็นตน้ 31.82% 68.18% 68.18 

I6 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น มกีารใหส้ ิง่ดังตอ่ไปนี ้แกบ่คุคลภายนอกหรอืภาคเอกชน เพือ่สรา้ง
ความสมัพันธท์ีด่แีละคาดหวงัใหม้กีารตอบแทนในอนาคต หรอืไม ่

70.64 

หัวขอ้การประเมนิ ม ี ไมม่ ี คะแนน 

เงนิ 27.59% 72.41% 72.41 

ทรัพยส์นิ 22.99% 77.01% 77.01 

ประโยชนอ์ืน่ ๆ เชน่ การยกเวน้คา่บรกิาร การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพเิศษ เป็นตน้ 37.50% 62.50% 62.50 

 

 

 



I7 ทา่นรูเ้กีย่วกบัแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของทา่น มากนอ้ยเพยีงใด  49.19 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

ทา่นรูเ้กีย่วกับแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี ของ
หน่วยงานของทา่น มากนอ้ยเพยีงใด 

16.25% 32.50% 38.75% 12.50% 49.19 

I8 หน่วยงานของทา่น ใชจ้า่ยงบประมาณ โดยค านงึถงึประเด็นดงัตอ่ไปนี ้มากนอ้ยเพยีงใด 64.41 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

คุม้คา่ 7.69% 23.08% 43.59% 25.64% 62.46 

ไมบ่ดิเบอืนวตัถปุระสงคข์องงบประมาณทีต่ัง้ไว ้ 10.00% 13.75% 43.75% 32.50% 66.35 

 

 

 

 

 



I9 หน่วยงานของทา่น ใชจ้า่ยงบประมาณเพือ่ประโยชนส์ว่นตัว กลุม่ หรอืพวกพอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 61.95 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

หน่วยงานของทา่น ใชจ้า่ยงบประมาณเพือ่ประโยชน์
สว่นตัว กลุม่ หรอืพวกพอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

39.74% 20.51% 25.64% 14.10% 61.95 

I10 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น มกีารเบกิจา่ยเงนิ ทีเ่ป็นเท็จ เชน่ คา่ท างานลว่งเวลา คา่วัสดอุปุกรณ ์หรอืคา่
เดนิทาง ฯลฯ มากนอ้ยเพยีงใด 

70.59 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

บคุลากรในหน่วยงานของทา่น มกีารเบกิจา่ยเงนิ ทีเ่ป็น
เท็จ เชน่ คา่ท างานลว่งเวลา คา่วสัดอุปุกรณ์ หรอืคา่
เดนิทาง ฯลฯ มากนอ้ยเพยีงใด 

51.32% 17.11% 23.68% 7.89% 70.59 

 

 

 

 

 



I11 หน่วยงานของทา่น มกีารจัดซือ้จัดจา้ง/การจัดหาพัสด ุและการตรวจรับพัสดใุนลักษณะดงัตอ่ไปนี ้มากนอ้ย
เพยีงใด 

57.00 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ 15.38% 19.23% 42.31% 23.08% 57.77 

เอือ้ประโยชนใ์หผู้ป้ระกอบการรายใดรายหนึง่ 36.36% 15.58% 28.57% 19.48% 56.23 

I12 หน่วยงานของทา่น เปิดโอกาสใหท้า่น มสีว่นรว่ม ในการตรวจสอบการใชจ้า่ยงบประมาณ ตามประเด็น
ดังตอ่ไปนี ้มากนอ้ยเพยีงใด 

50.31 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

สอบถาม 20.51% 11.54% 44.87% 23.08% 56.95 

ทักทว้ง 28.95% 14.47% 32.89% 23.68% 50.50 

รอ้งเรยีน 38.16% 13.16% 28.95% 19.74% 43.47 

 



I13 ทา่นไดรั้บมอบหมายงานจากผูบ้งัคับบัญชาอยา่งเป็นธรรม มากนอ้ยเพยีงใด 68.04 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

ทา่นไดรั้บมอบหมายงานจากผูบ้ังคับบัญชาอยา่งเป็น
ธรรม มากนอ้ยเพยีงใด 

5.13% 17.95% 44.87% 32.05% 68.04 

I14 ทา่นไดรั้บการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน ตามระดับคณุภาพของผลงานอยา่งถกูตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 59.09 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

ทา่นไดรั้บการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน ตามระดับ
คณุภาพของผลงานอยา่งถกูตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

17.95% 11.54% 46.15% 24.36% 59.09 

 

 

 

 

 

 



I15 ผูบ้ังคบับัญชาของทา่น มกีารคดัเลอืกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม การศกึษาดงูาน หรอืการใหท้นุการศกึษา อยา่ง
เป็นธรรม มากนอ้ยเพยีงใด 

59.42 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

ผูบ้ังคับบัญชาของทา่น มกีารคัดเลอืกผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรม การศกึษาดงูาน หรอืการใหท้นุการศกึษา 
อยา่งเป็นธรรม มากนอ้ยเพยีงใด 

15.38% 23.08% 29.49% 32.05% 59.42 

I16 ทา่นเคยถกูผูบั้งคบับัญชาสัง่การใหท้ าธรุะสว่นตัวของผูบั้งคับบัญชา มากนอ้ยเพยีงใด 84.23 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

ทา่นเคยถกูผูบ้ังคับบัญชาสัง่การใหท้ าธรุะสว่นตัวของ
ผูบ้ังคับบัญชา มากนอ้ยเพยีงใด 

64.10% 24.36% 11.54% 0.00% 84.23 

 

 

 

 

 



I17 ทา่นเคยถกูผูบั้งคบับัญชาสัง่การใหท้ าในสิง่ทีไ่มถ่กูตอ้ง หรอืมคีวามเสีย่งตอ่การทจุรติ มากนอ้ยเพยีงใด 78.84 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

ทา่นเคยถกูผูบ้ังคับบัญชาสัง่การใหท้ าในสิง่ทีไ่มถ่กูตอ้ง 
หรอืมคีวามเสีย่งตอ่การทจุรติ มากนอ้ยเพยีงใด 

51.95% 32.47% 15.58% 0.00% 78.84 

I18 การบรหิารงานบคุคลของหน่วยงานของทา่น มลีักษณะดังตอ่ไปนี ้มากนอ้ยเพยีงใด 54.75 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

ถกูแทรกแซงจากผูม้อี านาจ 33.33% 13.89% 33.33% 19.44% 53.64 

มกีารซือ้ขายต าแหน่ง 33.33% 20.83% 33.33% 12.50% 58.29 

เอือ้ประโยชนใ์หก้ลุม่หรอืพวกพอ้ง 33.33% 18.06% 20.83% 27.78% 52.31 

 

 

 



I19 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น มกีารเอาทรัพยส์นิของราชการ ไปเป็นของสว่นตวั หรอืน าไปใหก้ลุม่หรอื
พวกพอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

74.32 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

บคุลากรในหน่วยงานของทา่น มกีารเอาทรัพยส์นิของ
ราชการ ไปเป็นของสว่นตัว หรอืน าไปใหก้ลุม่หรอืพวก
พอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

40.91% 40.91% 18.18% 0.00% 74.32 

I20 ขัน้ตอนการขออนุญาตเพือ่ยมืทรัพยส์นิของราชการ ไปใชป้ฏบัิตงิานในหน่วยงานของทา่น มคีวามสะดวก
มากนอ้ยเพยีงใด 

64.29 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไม่
มเีลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

ขัน้ตอนการขออนุญาตเพือ่ยมืทรัพยส์นิของราชการ ไปใช ้

ปฏบิัตงิานในหน่วยงานของทา่น มคีวามสะดวกมากนอ้ย
เพยีงใด 

6.15% 10.77% 67.69% 15.38% 64.29 

 

 

 

 



I21 ถา้ตอ้งมกีารขอยมืทรัพยส์นิของราชการ ไปใชป้ฏบัิตงิาน บคุลากรในหน่วยงานของทา่น มกีารขออนุญาต
อยา่งถกูตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

65.79 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไม่
มเีลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

ถา้ตอ้งมกีารขอยมืทรัพยส์นิของราชการ ไปใชป้ฏบิัตงิาน 
บคุลากรในหน่วยงานของทา่น มกีารขออนุญาตอยา่ง
ถกูตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

1.52% 19.70% 59.09% 19.70% 65.79 

I22 บคุคลภายนอกหรอืภาคเอกชน มกีารน าทรัพยส์นิของราชการไปใช ้โดยไมไ่ดข้ออนุญาตอยา่งถกูตอ้ง จาก
หน่วยงานของทา่น มากนอ้ยเพยีงใด 

81.35 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

บคุคลภายนอกหรอืภาคเอกชน มกีารน าทรัพยส์นิของ
ราชการไปใช ้โดยไมไ่ดข้ออนุญาตอยา่งถกูตอ้ง จาก
หน่วยงานของทา่น มากนอ้ยเพยีงใด 

59.09% 25.76% 15.15% 0.00% 81.35 

 

 

 

 

 



I23 ทา่นรูแ้นวปฏบัิตขิองหน่วยงานของทา่น เกีย่วกบัการใชท้รัพยส์นิของราชการทีถ่กูตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 63.68 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

ทา่นรูแ้นวปฏบิัตขิองหน่วยงานของทา่น เกีย่วกับการใช ้

ทรัพยส์นิของราชการทีถ่กูตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 
4.55% 27.27% 40.91% 27.27% 63.68 

I24 หน่วยงานของทา่น มกีารก ากบัดแูลและตรวจสอบการใชท้รัพยส์นิของราชการ เพือ่ป้องกนัไมใ่หม้กีาร
น าไปใชป้ระโยชนส์ว่นตัว กลุม่ หรอืพวกพอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

61.68 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

หน่วยงานของทา่น มกีารก ากับดแูลและตรวจสอบการใช ้

ทรัพยส์นิของราชการ เพือ่ป้องกันไมใ่หม้กีารน าไปใช ้

ประโยชนส์ว่นตัว กลุม่ หรอืพวกพอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

4.55% 27.27% 46.97% 21.21% 61.68 

 

 

 

 

 

 



I25 ผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงานของทา่น ใหค้วามส าคัญ กบัการตอ่ตา้นการทจุรติ มากนอ้ยเพยีงใด 59.45 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

ผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงานของทา่น ใหค้วามส าคัญ 
กับการตอ่ตา้นการทจุรติ มากนอ้ยเพยีงใด 

10.14% 27.54% 36.23% 26.09% 59.45 

I26 หน่วยงานของทา่น มกีารด าเนนิการ ดังตอ่ไปนี ้หรอืไม ่ 100.00 

หัวขอ้การประเมนิ ม ี ไมม่ ี คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรอืมาตรการป้องกันการทจุรติในหน่วยงานใหม้ี
ประสทิธภิาพ 

100.00% 0.00% 100.00 

จัดท าแผนงานดา้นการป้องกันและปราบปรามการทจุรติของหน่วยงาน 100.00% 0.00% 100.00 

I27 ปัญหาการทจุรติในหน่วยงานของทา่น ไดรั้บการแกไ้ข มากนอ้ยเพยีงใด 56.58 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

ปัญหาการทจุรติในหน่วยงานของทา่น ไดรั้บการแกไ้ข 
มากนอ้ยเพยีงใด 

11.59% 26.09% 43.48% 18.84% 56.58 



I28 หน่วยงานของทา่น มกีารด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้ตอ่การทจุรติในหน่วยงาน มากนอ้ยเพยีงใด 57.70 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

เผา้ระวงัการทจุรติ 2.94% 32.35% 42.65% 22.06% 61.31 

ตรวจสอบการทจุรติ 5.88% 32.35% 39.71% 22.06% 59.34 

ลงโทษทางวนัิย เมือ่มกีารทจุรติ 16.18% 30.88% 32.35% 20.59% 52.46 

I29 หน่วยงานของทา่น มกีารน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรงุการท างาน เพือ่ป้องกนัการทจุรติในหน่วยงาน มากนอ้ยเพยีงใด 

62.45 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

หน่วยงานของทา่น มกีารน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรงุ
การท างาน เพือ่ป้องกันการทจุรติในหน่วยงาน มากนอ้ย
เพยีงใด 

8.70% 15.94% 55.07% 20.29% 62.45 

 

 

 



I30 หากทา่นพบเห็นแนวโนม้การทจุรติทีจ่ะเกดิขึน้ในหน่วยงานของทา่น ทา่นมคีวามคดิเห็นตอ่ประเด็น
ดังตอ่ไปนี ้อยา่งไร 

51.26 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

สามารถรอ้งเรยีนและสง่หลักฐานไดอ้ยา่งสะดวก 18.84% 18.84% 40.58% 21.74% 55.14 

สามารถตดิตามผลการรอ้งเรยีนได ้ 20.90% 19.40% 37.31% 22.39% 53.79 

มั่นใจวา่จะมกีารด าเนนิการอยา่งตรงไปตรงมา 25.37% 20.90% 31.34% 22.39% 50.28 

มั่นใจวา่จะปลอดภัยและไมม่ผีลกระทบตอ่ตนเอง 37.31% 10.45% 29.85% 22.39% 45.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E1 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ ปฏบิัตงิาน/ใหบ้รกิารแกท่า่น ตามประเด็นดงัตอ่ไปนี ้มากนอ้ยเพยีงใด 56.98 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

เป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ าหนด 8.26% 30.17% 51.24% 10.33% 54.62 

เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 6.30% 25.21% 52.94% 15.55% 59.34 

E2 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ ปฏบิัตงิาน/ใหบ้รกิารแกท่า่น กบัผูม้าตดิตอ่อืน่ ๆ อยา่งเทา่เทยีมกนั
มากนอ้ยเพยีงใด 

62.04 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไม่
มเีลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ ปฏบิัตงิาน/
ใหบ้รกิารแกท่า่น กับผูม้าตดิตอ่อืน่ ๆ อยา่งเทา่เทยีมกัน
มากนอ้ยเพยีงใด 

3.35% 23.01% 58.16% 15.48% 62.04 

 

 

 

 



E3 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการด าเนนิการ/ใหบ้รกิารแกท่า่นอยา่งตรงไปตรงมา 
ไมปิ่ดบงัหรอืบดิเบอืนขอ้มลู มากนอ้ยเพยีงใด 

60.62 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไม่
มเีลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ ใหข้อ้มลูเกีย่วกับ
การด าเนนิการ/ใหบ้รกิารแกท่า่นอยา่งตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรอืบดิเบอืนขอ้มลู มากนอ้ยเพยีงใด 

2.93% 27.20% 55.23% 14.64% 60.62 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยถกูเจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่รอ้งขอใหจ้า่ยหรอืใหส้ ิง่
ดังตอ่ไปนี ้เพือ่แลกกบัการปฏบิัตงิาน การอนุมัต ิอนุญาต หรอืใหบ้รกิาร หรอืไม่ 

83.40 

หัวขอ้การประเมนิ ม ี ไมม่ ี คะแนน 

เงนิ 19.67% 80.33% 80.33 

ทรัพยส์นิ 15.90% 84.10% 84.10 

ประโยชนอ์ืน่ ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้เชน่ การลดราคา การใหค้วามบันเทงิ เป็นตน้ 14.23% 85.77% 85.77 

 

 

 



E5 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารด าเนนิงาน โดยค านงึถงึประโยชนข์องประชาชนและสว่นรวมเป็นหลัก มากนอ้ย
เพยีงใด 

57.39 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไม่
มเีลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารด าเนนิงาน โดยค านงึถงึ
ประโยชนข์องประชาชนและสว่นรวมเป็นหลัก มากนอ้ย
เพยีงใด 

2.51% 33.47% 53.56% 10.46% 57.39 

E6 การเผยแพรข่อ้มลูของหน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มลีักษณะดงัตอ่ไปนี ้มากนอ้ยเพยีงใด 57.92 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

เขา้ถงึงา่ย ไมซ่บัซอ้น 5.51% 29.66% 46.61% 18.22% 59.24 

มชีอ่งทางหลากหลาย 8.33% 27.92% 49.58% 14.17% 56.60 

E7 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารเผยแพรผ่ลงานหรอืขอ้มลูทีส่าธารณชนควรรับทราบอยา่งชดัเจน มากนอ้ย
เพยีงใด 

53.24 



หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารเผยแพรผ่ลงานหรอืขอ้มลู
ทีส่าธารณชนควรรับทราบอยา่งชดัเจน มากนอ้ยเพยีงใด 

10.50% 34.45% 39.92% 15.13% 53.24 

E8 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มชีอ่งทางรับฟังค าตชิมหรอืความคดิเห็นเกีย่วกบัการด าเนนิงาน/การใหบ้รกิาร 
หรอืไม ่

74.68 

หัวขอ้การประเมนิ ม ี ไมม่ ี คะแนน 

หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มชีอ่งทางรับฟังค าตชิมหรอืความคดิเห็นเกีย่วกับการด าเนนิงาน/
การใหบ้รกิาร หรอืไม ่

74.68% 25.32% 74.68 

E9 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารชีแ้จงและตอบค าถาม เมือ่มขีอ้กงัวลสงสยัเกีย่วกบัการด าเนนิงานไดอ้ยา่ง
ชดัเจน มากนอ้ยเพยีงใด 

60.71 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไม่
มเีลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารชีแ้จงและตอบค าถาม เมือ่มี
ขอ้กังวลสงสยัเกีย่วกับการด าเนนิงานไดอ้ยา่งชดัเจน มาก
นอ้ยเพยีงใด 

5.04% 28.15% 46.64% 20.17% 60.71 



E10 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มชีอ่งทางใหผู้ม้าตดิตอ่รอ้งเรยีนการทจุรติของเจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงานหรอืไม ่ 90.72 

หัวขอ้การประเมนิ ม ี ไมม่ ี คะแนน 

หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มชีอ่งทางใหผู้ม้าตดิตอ่รอ้งเรยีนการทจุรติของเจา้หนา้ทีใ่น
หน่วยงานหรอืไม ่

90.72% 9.28% 90.72 

E11 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารปรับปรงุคณุภาพการปฏบิัตงิาน/การใหบ้รกิารใหด้ขี ึน้มากนอ้ย
เพยีงใด 

59.96 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไม่
มเีลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารปรับปรงุ
คณุภาพการปฏบิัตงิาน/การใหบ้รกิารใหด้ขี ึน้มากนอ้ย
เพยีงใด 

0.86% 34.48% 48.71% 15.95% 59.96 

E12 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารปรับปรงุวธิกีารและขัน้ตอนการด าเนนิงาน/การใหบ้รกิารดขีึน้ มากนอ้ยเพยีงใด 61.98 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไม่
มเีลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารปรับปรงุวธิกีารและขัน้ตอน
การด าเนนิงาน/การใหบ้รกิารดขี ึน้ มากนอ้ยเพยีงใด 

3.45% 29.31% 45.26% 21.98% 61.98 



E13 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนนิงาน/การใหบ้รกิาร ใหเ้กดิความสะดวกรวดเร็ว
มากขึน้ หรอืไม ่

76.72 

หัวขอ้การประเมนิ ม ี ไมม่ ี คะแนน 

หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนนิงาน/การใหบ้รกิาร ใหเ้กดิ
ความสะดวกรวดเร็วมากขึน้ หรอืไม ่

76.72% 23.28% 76.72 

E14 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ เปิดโอกาสใหผู้รั้บบรกิาร ผูม้าตดิตอ่ หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เขา้ไปมสีว่นรว่มในการ
ปรับปรงุพัฒนาการด าเนนิงาน/การใหบ้รกิารของหน่วยงานไดด้ขี ึน้ มากนอ้ยเพยีงใด 

54.46 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ เปิดโอกาสใหผู้รั้บบรกิาร ผูม้า
ตดิตอ่ หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เขา้ไปมสีว่นรว่มในการ
ปรับปรงุพัฒนาการด าเนนิงาน/การใหบ้รกิารของ
หน่วยงานไดด้ขี ึน้ มากนอ้ยเพยีงใด 

12.07% 32.76% 34.91% 20.26% 54.46 

 

 

 

 

 

 

 



E15 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารปรับปรงุการด าเนนิงาน/การใหบ้รกิาร ใหม้คีวามโปรง่ใสมากขึน้ มากนอ้ย
เพยีงใด 

50.19 

หัวขอ้การประเมนิ 

นอ้ย
ทีส่ดุ
หรอืไมม่ี
เลย 

นอ้ย มาก 
มาก
ทีส่ดุ 

คะแนน 

หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารปรับปรงุการด าเนนิงาน/การ
ใหบ้รกิาร ใหม้คีวามโปรง่ใสมากขึน้ มากนอ้ยเพยีงใด 

9.91% 35.78% 48.28% 6.03% 50.19 

ตัวชีว้ดัยอ่ยที ่9.1 ขอ้มลูพืน้ฐาน 
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

O1 โครงสรา้ง ไมแ่สดงขอ้มลูเป็นแผนผัง 0.00 

O2 ขอ้มลูผูบ้รหิาร  100.00 

O3 อ านาจหนา้ที ่ "กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชนสามารถ
เชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์องหน่วยงาน
จรงิ" 

 

 

 

0.00 



ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

O4 แผนยทุธศาสตรห์รอืแผนพัฒนาหน่วยงาน "กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชนสามารถ
เชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์องหน่วยงาน
จรงิ" 

0.00 

O5 ขอ้มลูการตดิตอ่  100.00 

O6 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  100.00 

ขา่วประชาสมัพันธ ์

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

O7 ขา่วประชาสมัพันธ ์ มแีตข่อ้มลูจัดซือ้จัดจา้ง ไมพ่บขา่วสารการ
ด าเนนิงานตามภารกจิของหน่วยงาน 

0.00 

การปฏสิมัพันธข์อ้มลู 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

O8 Q&A  100.00 

O9 Social Network ไมแ่นบ URL เว็บไซตห์ลัก 0.00 

 

 

 

 



ตัวชีว้ดัยอ่ยที ่9.2 การบรหิารงาน 
แผนการด าเนนิงาน 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

O10 แผนด าเนนิงานประจ าปี "กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

0.00 

O11 รายงานการก ากับตดิตามการด าเนนิงานประจ าปี 
รอบ 6 เดอืน 

"กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

0.00 

O12 รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี "กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

 

 

 

0.00 



ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

 

การปฏบิัตงิาน 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

O13 คูม่อืหรอืมาตรฐานการปฏบิัตงิาน ไมม่คีูม่อืหรอืมาตรฐานการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที่
หน่วยงาน 

0.00 

การใหบ้รกิาร 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

O14 คูม่อืหรอืมาตรฐานการใหบ้รกิาร "กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

0.00 

O15 ขอ้มลูเชงิสถติกิารใหบ้รกิาร "กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

 

0.00 



ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

O16 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจการใหบ้รกิาร "กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

0.00 

O17 E-Service  100.00 

ตัวชีว้ดัยอ่ยที ่9.3 การบรหิารเงนิงบประมาณ 
แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

O18 แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี "กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

0.00 

O19 รายงานการก ากับตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณ 
ประจ าปี รอบ 6 เดอืน 

"กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ 

0.00 



ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

 

O20 รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี "กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

0.00 

การจัดซือ้จัดจา้งหรอืการจัดหาพัสด ุ

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

O21 แผนการจัดซือ้จัดจา้งหรอืแผนการจัดหาพัสด ุ "กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

0.00 

O22 ประกาศตา่ง ๆ เกีย่วกับการจัดซือ้จัดจา้งหรอืการ
จัดหาพัสด ุ

"กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

 

0.00 



ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

 

O23 สรปุผลการจัดซือ้จัดจา้งหรอืการจัดหาพัสดรุาย
เดอืน 

"กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

0.00 

O24 รายงานผลการจัดซือ้จัดจา้งหรอืการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

"กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

0.00 

ตัวชีว้ดัยอ่ยที ่9.4 การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

O25 นโยบายการบรหิารทรัพยากรบคุคล  100.00 

O26 การด าเนนิการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากร
บคุคล 

 

 

 100.00 



ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

O27 หลักเกณฑก์ารบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล หลักเกณฑก์ารบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล
ตอ้งครบถว้นตามทีก่ าหนดไว ้คอื หลักเกณฑก์าร
สรรหาและคัดเลอืกบคุลากร, หลักเกณฑก์ารบรรจุ
และแตง่ตัง้บคุลากร, หลักเกณฑก์ารพัฒนา
บคุลากร, หลักเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิัตงิาน
บคุลากร, หลักเกณฑก์ารใหค้ณุใหโ้ทษและการ
สรา้งขวญัก าลังใจ 

0.00 

O28 รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล
ประจ าปี 

 100.00 

ตัวชีว้ดัยอ่ยที ่9.5 การสง่เสรมิความโปรง่ใส 
การจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

O29 แนวปฏบิัตกิารจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ  100.00 

O30 ชอ่งทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ URL ทีน่ าเสนอไมใ่ช ่URL ของหนา้ website หลัก
ของหน่วยงาน 

0.00 

O31 ขอ้มลูเชงิสถติเิรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติประจ าปี "กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

0.00 

 



 

การเปิดโอกาสใหเ้กดิการมสีว่นรว่ม 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

O32 ชอ่งทางการรับฟังความคดิเห็น  100.00 

O33 การเปิดโอกาสใหเ้กดิการมสีว่นรว่ม "กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

0.00 

ตัวชีว้ดัยอ่ยที ่10.1 การด าเนนิการเพือ่ป้องกนัการทจุรติ 
เจตจ านงสจุรติของผูบ้รหิาร 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

O34 เจตจ านงสจุรติของผูบ้รหิาร "กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

 

 

 

 

0.00 



ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

O35 การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิาร "กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

0.00 

การประเมนิความเสีย่งเพือ่การป้องกนัการทจุรติ 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

O36 การประเมนิความเสีย่งการทจุรติประจ าปี "กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

0.00 

O37 การด าเนนิการเพือ่จัดการความเสีย่งการทจุรติ "กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

0.00 

 

 



การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมองคก์ร 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

O38 การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร "กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

0.00 

แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุรติ 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

O39 แผนปฏบิัตกิารป้องกันการทจุรติประจ าปี "กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

0.00 

O40 รายงานการก ากับตดิตามการด าเนนิการป้องกันการ
ทจุรติประจ าปี รอบ 6 เดอืน 

"กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

 

0.00 



ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

O41 รายงานผลการด าเนนิการป้องกันการทจุรติประจ าปี "กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

0.00 

ตัวชีว้ดัยอ่ยที ่10.2 มาตรการภายในเพือ่ป้องกนัการทจุรติ 
มาตรการสง่เสรมิความโปรง่ใสและป้องกนัการทจุรติภายในหน่วยงาน 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคดิเห็น คะแนน 

O42 มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสภายใน
หน่วยงาน 

"กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

0.00 

O43 การด าเนนิการตามมาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน 

"กรณีหน่วยงานตอบค าถามโดยใช ้URL ทีเ่ปิด
มาแลว้เป็นไฟลแ์นบเอกสาร (เชน่ ไฟล ์PDF ไฟล์
รปูภาพ) หน่วยงานตอ้งตอบดว้ย URL ของหนา้
เว็บไซตท์ีเ่ป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ดว้ย 
เพือ่พสิจูนว์า่ไฟลแ์นบเอกสารนัน้ ประชาชน
สามารถเชือ่มโยงเขา้ถงึไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
หน่วยงานจรงิ" 

0.00 

 



ผูต้อบแบบวดัการรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก 

อาย ุ ชาย หญงิ อืน่ๆ 

ต า่กวา่ 20 ปี 0 1 0 

20 – 30 ปี 3 5 0 

31 – 40 ปี 6 11 0 

41 – 50 ปี 29 23 0 

51 – 60 ปี 35 45 1 

มากกวา่ 60 ปี 27 34 0 

ระดับการศกึษา ชาย หญงิ อืน่ๆ 

ประถมศกึษาหรอื
ต า่กวา่ 

33 61 0 

มัธยมศกึษาหรอื
เทยีบเทา่ 

46 36 1 

อนุปรญิญาหรอื
เทยีบเทา่ 

9 10 0 



อาย ุ ชาย หญงิ อืน่ๆ 

ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ 

10 12 0 

สงูกวา่ปรญิญาตร ี 1 0 0 

อืน่ ๆ 1 0 0 

ตดิตอ่หน่วยงาน ชาย หญงิ อืน่ๆ 

บคุคลท่ัวไป 64 92 0 

หน่วยงานของรัฐ 27 17 1 

องคก์รธรุกจิ 8 7 0 

อืน่ ๆ 1 3 0 

 

 

 

 



ผูต้อบแบบวดัการรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน 

อาย ุ ชาย หญงิ อืน่ๆ 

ต า่กวา่ 20 ปี 0 0 0 

20 - 30 ปี 4 2 0 

31 - 40 ปี 5 5 0 

41 - 50 ปี 6 17 0 

51 - 60 ปี 5 5 0 

มากกวา่ 60 ปี 0 0 0 

ระดับการศกึษา ชาย หญงิ อืน่ๆ 

ประถมศกึษาหรอืต า
กวา่ 

6 0 0 

มัธยมศกึษาหรอื
เทยีบเทา่ 

1 0 0 

อนุปรญิญาหรอื
เทยีบเทา่ 

7 3 0 



อาย ุ ชาย หญงิ อืน่ๆ 

ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ 

4 19 0 

สงูกวา่ปรญิญาตร ี 2 7 0 

อืน่ ๆ 0 0 0 

 สภาพแวดลอ้มการท างานของเจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2563 

จ านวนบคุลากร 

ระยะเวลาการปฏบิตังิาน(ปี)จ านวน(คน)เพศชายเพศหญงิเพศอืน่ๆ 1 - 5 ปี  6 - 10 ปี  11 - 20 ปี  มากกวา่ 20 ปี   

ความสขุในการท างาน 

 

 

 



 

 14.29% 

 42.86% 

 36.73% 

 6.12% 



 



ยงนักงาน ป.ป.ช. 

ส านักประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ
เลขที ่361 ถ.นนทบรุ ีต.ทา่ทราย อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบรุ ี11000 
ตดิตอ่สอบถามไดท้ี ่Line @ITAS 
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