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คะแนนตามหวัข้อตวัชีว้ัด

แบบวัดการรับรู้ ตัวชี้วัด คะแนน คะแนนรวม

IIT

1. การปฏิบัติหน้าที่ 92.49

84.81

2. การใช้งบประมาณ 83.56
3. การใช้อ านาจ 82.17
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 80.38

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.47

EIT

6. คุณภาพการด าเนินงาน 97.03

96.37. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.47

8. การปรับปรุงการท างาน 95.41
OIT 9. การเปิดเผยข้อมูล 57.83 66.42

10. การป้องกันการทุจริต 75.00





1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน
โดยที่ปรึกษา

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี 2563
พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานจาก 3 แบบวัด  คือ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด 
มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป)
คือ แบบวัด EIT ซึ่งสะท้อน คุณภาพการให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยที่ปรึกษา

แบบวัด IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและ
ทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควร
ด าเนินการดังนี้ 

➢ 1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่าง
ชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย 
สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการ
พิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ

➢ 2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการ
จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ

➢ 3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน (job description) 
และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่
เก่ียวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

➢ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการก ากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 

➢ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะ
และพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 



แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะ
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ใน
การป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้ 
❖ 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

ข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ใน
หัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็น
การเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 

❖ 2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษา
และวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไป
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ

หน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยที่ปรึกษา



2. การวิเคราะห์ผลการประเมิน
โดยหน่วยงาน

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี 2563
พบว่า มีเพียงแบบวัด EIT ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
(85 คะแนนขึ้นไป) โดยได้คะแนน 96.3 และรองลงมาคือ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ได้
คะแนน 84.81 และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 66.42  ซึ่งแสดงว่าหน่วยงาน
ต้องพัฒนาและปรับปรุงการการด าเนินงานด้านการรับรู้ของ
บุคลากรภายใน และด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น



 ประเด็นการใชง้บประมาณ พบว่า บุคลากรไม่ทราบเก่ียวกบัแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีของ

หน่วยงาน ดงันัน้ ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรมีการแจง้แผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี

ใหบุ้คลากรทราบ โดยการแจง้ในท่ีประชุมประจ าเดือน และการเผยแพร่ผ่านหนา้เว็บไซตข์อง อบต.

ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย

 ประเด็นการใชอ้ านาจ พบว่า ผูบ้งัคบับญัชามีการคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการอบรม การศึกษาดงูาน หรือ

การใหทุ้นการศึกษา อย่างเป็นธรรม ไดค้ะแนนนอ้ย ดงันัน้ ในปีงบประมาณต่อไป บงัคบับญัชาควร

พิจารณาใหค้วามเป็นธรรมในการคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการอบรม การศึกษาดงูาน หรือการให้

ทุนการศึกษา แก่บุคลากรใหม้ากข้ึน

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ ปรับปรุง โดยหน่วยงาน

แบบวัดการรับรู้ ตัวชี้วัด คะแนน คะแนนรวม

IIT

1. การปฏิบัติหน้าที่ 92.49

84.81

2. การใช้งบประมาณ 83.56
3. การใช้อ านาจ 82.17
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 80.38
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.47



 ประเด็นการใชท้รพัยสิ์นของทางราชการ พบว่า หน่วยงานขาดควบคมุการขออนุญาตยืมทรพัยสิ์น

ของหน่วยงาน ไปใชป้ฏิบติังาน หรือไม่ทราบถึงวิธีการในการขอยืมใชท้รพัยสิ์นของหน่วยงาน 

ดงันัน้ ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรมีการแจง้ขอ้ปฏิบติัและแนวทางการควบคมุในการขอ

อนุญาตยืมทรพัยสิ์นของหน่วยงานไปใชป้ฏิบติังาน ใหเ้คร่งครดัมากย่ิงข้ึน

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ ปรับปรุง โดยหน่วยงาน

แบบวัดการรับรู้ ตัวชี้วัด คะแนน คะแนนรวม

IIT

1. การปฏิบัติหน้าที่ 92.49

84.81

2. การใช้งบประมาณ 83.56
3. การใช้อ านาจ 82.17
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 80.38
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.47



 ประเด็นการเปิดเผยขอ้มลู พบว่า หน่วยงานน าเขา้ขอ้มลูเอกสารผิดพลาด และการ

เผยแพร่ขอ้มลูของหน่วยงานบนเว็บไซตไ์ม่ครบถว้น ท าใหต้อบประเด็นการตรวจไม่ได้

คะแนนในขอ้นัน้ๆ ดงันัน้ ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรหาแนวทางในการ

ด าเนินการเพ่ือใหก้ารตอบแบบวดั OIT ไดถ้กูตอ้ง ตรงประเด็นการพิจารณามากย่ิงข้ึน 
และการเผยแพร่ขอ้มลูของหน่วยงานบนเว็บไซตใ์หถ้กูตอ้งและครบถว้น

 ประเด็นการป้องกนัการทุจริต พบว่า หน่วยงานน าเขา้ขอ้มลูและตอบแบบวดั OIT 
ถกูตอ้งตามขอ้พิจารณา ดงันัน้ ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรตรวจสอบขอ้มลู

เอกสารและน าเขา้ขอ้มลู เพ่ือตอบประเด็นการพิจารณาใหถ้กูตอ้ง 

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ ปรับปรุง โดยหน่วยงาน

OIT 9. การเปิดเผยข้อมูล 57.83 66.42
10. การป้องกันการทุจริต 75.00



ปัญหาในการประเมิน ITA ของ อปท.

- ตัวชี้วัดในด้านการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตที่ต้อง
เปิดเผยทาง Website

บางหัวข้อการประเมินของตัวช้ีวัดตีความได้ยาก
ท าให้ผู้รับผิดชอบน าเข้าข้อมูลเอกสารผิดพลาด



ภาคผนวก



รายงานผลการประเมิน ประจําป�งบประมาณ 2563

คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งหัวช้าง : 80.9 คะแนน 

ระดับผลการประเมิน : B
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ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ

     จากเป�าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป� 2563” ที�กําหนดให้หน่วยงานที�เข้ารับการประเมินร้อย
ละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ�นไป ภายในป� 2565 พบว่า ผลคะแนนการ
ประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการ
เป�ดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จํานวนทั�งสิ�น 10 ตัวชี�วัด มีแบบวัดที�มีคะแนนผ่าน
เกณฑ์เป�าหมาย (85 คะแนนขึ�นไป) คือ แบบวัด EIT ซึ�งสะท้อน คุณภาพการให้บริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ส่วนแบบวัดที�มีคะแนนตํ�ากว่าเกณฑ์เป�า
หมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT OIT จึงมีข้อเสนอแนะเพื�อการปรับปรุงการดําเนิน
งานให้มีผลการประเมินที�ดียิ�งขึ�นในป�ถัดไป ดังต่อไปนี�  แบบวัด IIT เป�นการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในเกี�ยวกับการปฏิบัติหน้าที� การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สิน
ของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง รวมทั�งหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จึงควรดําเนินการดังนี� 1) การปฏิบัติหน้าที� จัดให้มีการเป�ดเผยข้อมูล
เกี�ยวกับขั�นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการ
ประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย
สะดวกและเป�นไปตามหลักการปกป�ดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั�งกําหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ
2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเป�ดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื�อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเป�ดเผยและ
พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบ
ประมาณอย่างสมํ�าเสมอ 3) การใช้อํานาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทํา
รายละเอียดของตําแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ



งานอย่างชัดเจนและเป�ดเผย รวมทั�งการเป�ดรับฟ�งความคิดเห็นของผู้ที�เกี�ยวข้องเพื�อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทําคู่มือและ
ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบ
การยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 5) การแก้ไขป�ญหาการทุจริต มุ่งเสริม
สร้างวัฒนธรรมการทํางานเพื�อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อม
ให้บริการประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทํามาตรการการป�องกันและมี
ระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเป�ดเผย รวมทั�งการ
เป�ดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการ
ทํางานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก   แบบวัด OIT เป�นการเป�ดเผยข้อมูลพื�น
ฐานต่าง ๆ ที�เป�นป�จจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป�องปรามการ
ทุจริตโดยมีมาตรการที�เป�นรูปธรรม จึงควรดําเนินการดังนี� 1) การเป�ดเผยข้อมูล เน้น
การเผยแพร่ข้อมูลพื�นฐานเกี�ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหาร
งานทั�วไป งบประมาณ การจัดซื�อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมทั�งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ
ประชาชนทั�วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือ
ตําแหน่งที�สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั�งนี� ต้องเป�นการ
เข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 2) การป�องกันการทุจริต จัด
ประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของป�ที�ผ่านมาเพื�อกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั�นจัดทํา
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอย่าง
เป�นรูปธรรม   ที�สําคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้
ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื�อสารผ่าน
เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจําป�งบประมาณ 2563

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที�มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี� มากน้อย
เพียงใด

86.13

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที�สุด คะแนน

เป�นไปตามขั�นตอนที�กําหนด 3.70% 0.00% 38.89% 57.41% 83.46

เป�นไปตามระยะเวลาที�กําหนด 0.00% 0.00% 33.96% 66.04% 88.79

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั�ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที�รู้จัก
เป�นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

84.72



หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั�ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที�รู้จัก
เป�นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

84.72

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มา
ติดต่อทั�ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที�รู้จักเป�นการส่วนตัวอย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด

0.00% 0.00% 46.30% 53.70% 84.72

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี� อย่างไร 84.72

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

มุ่งผลสําเร็จของงาน 0.00% 0.00% 46.30% 53.70% 84.72

ให้ความสําคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 0.00% 0.00% 51.85% 48.15% 82.89

พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 0.00% 40.74% 59.26% 86.56

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ�งดังต่อไปนี� จากผู้มาติดต่อ เพื�อแลกกับการปฏิบัติงาน
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่

100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชน์อื�น ๆ ที�อาจคํานวณเป�นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป�นต้น 0.00% 100.00% 100.00

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที�ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที�ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
มีการรับสิ�งดังต่อไปนี� หรือไม่

100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชน์อื�น ๆ ที�อาจคํานวณเป�นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป�นต้น 0.00% 100.00% 100.00

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ�งดังต่อไปนี� แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื�อสร้าง
ความสัมพันธ์ที�ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่

99.38

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน



I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ�งดังต่อไปนี� แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื�อสร้าง
ความสัมพันธ์ที�ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่

99.38

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชน์อื�น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอํานวยความสะดวกเป�นกรณีพิเศษ เป�นต้น 1.85% 98.15% 98.15

I7 ท่านรู้เกี�ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป� ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 70.92

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านรู้เกี�ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป� ของหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด

0.00% 4.00% 80.00% 16.00% 70.92

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด 79.54

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที�สุด คะแนน

คุ้มค่า 0.00% 0.00% 62.00% 38.00% 79.54

ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที�ตั�งไว้ 0.00% 0.00% 62.00% 38.00% 79.54

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื�อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 86.70

หัวข้อการประเมิน
น้อย
ที�สุดหรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื�อประโยชน์ส่วนตัว
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

70.00% 20.00% 10.00% 0.00% 86.70

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที�เป�นเท็จ เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

96.68

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที�เป�นเท็จ เช่น
ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย
เพียงใด

92.00% 6.00% 2.00% 0.00% 96.68

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื�อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี� มาก
น้อยเพียงใด

88.74



หัวข้อการประเมิน
น้อย
ที�สุดหรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที�สุด คะแนน
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื�อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี� มาก
น้อยเพียงใด

88.74

หัวข้อการประเมิน
น้อย
ที�สุดหรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที�สุด คะแนน

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 0.00% 4.00% 40.00% 56.00% 84.12

เอื�อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ�ง 86.00% 10.00% 2.00% 2.00% 93.36

I12 หน่วยงานของท่าน เป�ดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด

78.76

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที�สุด คะแนน

สอบถาม 0.00% 12.00% 40.00% 48.00% 78.76

ทักท้วง 0.00% 12.00% 40.00% 48.00% 78.76

ร้องเรียน 2.00% 10.00% 38.00% 50.00% 78.76

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป�นธรรม มากน้อยเพียงใด 76.49

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป�นธรรม มาก
น้อยเพียงใด

0.00% 4.44% 62.22% 33.33% 76.49

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 76.49

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผล
งานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

0.00% 4.44% 62.22% 33.33% 76.49

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝ�กอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา
อย่างเป�นธรรม มากน้อยเพียงใด

74.22

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝ�กอบรม การ
ศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป�นธรรม มากน้อย
เพียงใด

0.00% 11.11% 55.56% 33.33% 74.22



I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั�งการให้ทําธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 87.49

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั�งการให้ทําธุระส่วนตัวของผู้บังคับ
บัญชา มากน้อยเพียงใด

66.67% 28.89% 4.44% 0.00% 87.49

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั�งการให้ทําในสิ�งที�ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี�ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียง
ใด

88.91

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั�งการให้ทําในสิ�งที�ไม่ถูกต้อง หรือมี
ความเสี�ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด

75.56% 15.56% 8.89% 0.00% 88.91

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด 89.43

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ 77.78% 11.11% 4.44% 6.67% 86.69

มีการซื�อขายตําแหน่ง 82.22% 15.56% 2.22% 0.00% 93.38

เอื�อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 68.89% 26.67% 4.44% 0.00% 88.22

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป�นของส่วนตัว หรือนําไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

94.38

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไป
เป�นของส่วนตัว หรือนําไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

82.98% 17.02% 0.00% 0.00% 94.38

I20 ขั�นตอนการขออนุญาตเพื�อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ
สะดวกมากน้อยเพียงใด

72.91

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ขั�นตอนการขออนุญาตเพื�อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติ
งานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด

0.00% 9.09% 63.64% 27.27% 72.91

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

71.11



หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

71.11

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
มากน้อยเพียงใด

0.00% 10.64% 65.96% 23.40% 71.11

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

92.94

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพย์สินของราชการไปใช้
โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มาก
น้อยเพียงใด

82.98% 12.77% 4.26% 0.00% 92.94

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี�ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที�ถูกต้อง มากน้อยเพียง
ใด

73.28

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี�ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที�ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

0.00% 4.26% 72.34% 23.40% 73.28

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื�อป�องกันไม่ให้มี
การนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

77.65

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานของท่าน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพื�อป�องกันไม่ให้มีการนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

4.35% 6.52% 41.30% 47.83% 77.65

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสําคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 74.96

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสําคัญ กับการต่อ
ต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด

6.12% 6.12% 44.90% 42.86% 74.96

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการ ดังต่อไปนี� หรือไม่ 100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน



I26 หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการ ดังต่อไปนี� หรือไม่ 100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป�องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 100.00% 0.00% 100.00

จัดทําแผนงานด้านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 100.00% 0.00% 100.00

I27 ป�ญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 83.76

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ป�ญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อย
เพียงใด

6.12% 2.04% 26.53% 65.31% 83.76

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการดังต่อไปนี� ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 86.45

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เผ้าระวังการทุจริต 0.00% 8.16% 24.49% 67.35% 86.45

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 8.16% 24.49% 67.35% 86.45

ลงโทษทางวินัย เมื�อมีการทุจริต 0.00% 8.16% 24.49% 67.35% 86.45

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนําผลการตรวจสอบของฝ�ายตรวจสอบ ทั�งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการทํางาน เพื�อป�องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

84.43

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานของท่าน มีการนําผลการตรวจสอบของฝ�ายตรวจสอบ
ทั�งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพื�อ
ป�องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

0.00% 8.16% 30.61% 61.22% 84.43

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที�จะเกิดขึ�นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดัง
ต่อไปนี� อย่างไร

83.21

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 6.12% 0.00% 26.53% 67.35% 85.12

สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 6.12% 8.16% 18.37% 67.35% 82.35



I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที�จะเกิดขึ�นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดัง
ต่อไปนี� อย่างไร

83.21

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

มั�นใจว่าจะมีการดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา 6.12% 10.20% 16.33% 67.35% 81.65

มั�นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 6.12% 4.08% 22.45% 67.35% 83.73

E1 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี� มากน้อย
เพียงใด

96.23

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เป�นไปตามขั�นตอนที�กําหนด 0.00% 1.11% 8.33% 90.56% 96.51

เป�นไปตามระยะเวลาที�กําหนด 0.56% 1.67% 7.22% 90.56% 95.94

E2 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื�น ๆ อย่างเท่าเทียม
กันมากน้อยเพียงใด

96.49

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน
กับผู้มาติดต่ออื�น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด

0.00% 0.56% 9.50% 89.94% 96.49

E3 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี�ยวกับการดําเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรง
มา ไม่ป�ดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด

95.95

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี�ยวกับการดําเนิน
การ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ป�ดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล มากน้อยเพียงใด

0.00% 1.67% 8.89% 89.44% 95.95

E4 ในระยะเวลา 1 ป�ที�ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ�งดัง
ต่อไปนี� เพื�อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่

100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00



E4 ในระยะเวลา 1 ป�ที�ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ�งดัง
ต่อไปนี� เพื�อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่

100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

ประโยชน์อื�น ๆ ที�อาจคํานวณเป�นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป�นต้น 0.00% 100.00% 100.00

E5 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป�นหลัก มาก
น้อยเพียงใด

96.51

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป�นหลัก มากน้อยเพียงใด

0.00% 1.11% 8.33% 90.56% 96.51

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด 97.02

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที�สุด คะแนน

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 0.00% 1.06% 8.47% 90.48% 96.50

มีช่องทางหลากหลาย 0.00% 1.06% 5.29% 93.65% 97.54

E7 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที�สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มาก
น้อยเพียงใด

96.65

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที�สุด คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที�
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

0.00% 1.06% 7.98% 90.96% 96.65

E8 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟ�งคําติชมหรือความคิดเห็นเกี�ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ
หรือไม่

97.35

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟ�งคําติชมหรือความคิดเห็นเกี�ยวกับการดําเนินงาน/
การให้บริการ หรือไม่

97.35% 2.65% 97.35

E9 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการชี�แจงและตอบคําถาม เมื�อมีข้อกังวลสงสัยเกี�ยวกับการดําเนินงานได้
อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

95.60

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก มากที�สุด คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการชี�แจงและตอบคําถาม เมื�อมีข้อกังวล
สงสัยเกี�ยวกับการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

0.53% 2.65% 6.35% 90.48% 95.60



E10 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที�ในหน่วยงานหรือไม่ 95.72

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที�ในหน่วย
งานหรือไม่

95.72% 4.28% 95.72

E11 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ�นมาก
น้อยเพียงใด

95.56

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ�นมากน้อยเพียงใด

0.53% 2.67% 6.42% 90.37% 95.56

E12 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั�นตอนการดําเนินงาน/การให้บริการดีขึ�น มากน้อย
เพียงใด

95.02

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั�นตอนการดําเนิน
งาน/การให้บริการดีขึ�น มากน้อยเพียงใด

0.53% 3.74% 5.88% 89.84% 95.02

E13 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ�น หรือไม่

96.77

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ�น หรือไม่

96.77% 3.23% 96.77

E14 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ เป�ดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ�น มากน้อยเพียงใด

95.55

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ เป�ดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนิน
งาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ�น มากน้อยเพียงใด

0.53% 3.21% 5.35% 90.91% 95.55

E15 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ�น มากน้อย
เพียงใด

94.13

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การให้บริการ
ให้มีความโปร่งใสมากขึ�น มากน้อยเพียงใด

2.14% 2.14% 6.95% 88.77% 94.13



ตัวชี�วัดย่อยที� 9.1 ข้อมูลพื�นฐาน

ข้อมูลพื�นฐาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสร้าง ขาดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 0.00

O2 ข้อมูลผู้บริหาร ไม่มีข้อมูลของปลัดอบต. 0.00

O3 อํานาจหน้าที� 100.00

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100.00

O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อไม่ครบถ้วนทั�ง 5 ประเภท ได้แก่ ที�อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล์ และ แผนที�

0.00

O6 กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 100.00

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100.00

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O8 Q&A 100.00

O9 Social Network 100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.2 การบริหารงาน

แผนการดําเนินงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดําเนินงานประจําป� 100.00

O11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป� รอบ
6 เดือน

หน่วยงานระบุว่าไม่มีข้อมูล 0.00

O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป� เป�นรายงานติดตามแผนพัฒนาท้องถิ�น ซึ�งไม่ใช่แผน
ดําเนินงานประจําป�

0.00

การปฏิบัติงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00

การให้บริการ

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100.00

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งหัวช้าง 2563 เป�นข้อมูลจากการสํารวจความ
พึงพอใจการให้บริการ ซึ�งอาจจะไม่ใช่จํานวนผู้มาใช้
บริการทั�งหมด

100.00

O16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ 100.00

O17 E-Service การดาวน์โหลดแบบฟอร์มไม่ใช่ E-service ตามภารกิจ
หลักของหน่วยงาน

0.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป�



ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนนข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป� 100.00

O19 รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจํา
ป� รอบ 6 เดือน

100.00

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําป� 100.00

การจัดซื�อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซื�อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี�ยวกับการจัดซื�อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ

100.00

O23 สรุปผลการจัดซื�อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00

O24 รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจํา
ป�

100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0.00

O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เนื�องจากไม่มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูล
ที�นํามาตอบไม่สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในข้อ O25

0.00

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที�นํามา
ตอบ ไม่ครบถ้วนตามที�กําหนดไว้ อันได้แก่ หลักเกณฑ์
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร, หลักเกณฑ์การบรรจุ
และแต่งตั�งบุคลากร, หลักเกณฑ์กรรพัฒนาบุคลากร,
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร, หลัก
เกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ

0.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจํา
ป�

รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจในการทํางาน
ไม่ใช่รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจําป� 2562

0.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื�องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื�องร้องเรียนการทุจริต ไม่มีแนวทางการจัดการเรื�องร้องเรียนที�เกี�ยวข้องกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

0.00

O30 ช่องทางแจ้งเรื�องร้องเรียนการทุจริต ไม่มีช่องทางให้แจ้งเรื�องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที�สามารถเข้าถึงหรือเชื�อมโยงได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

0.00

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื�องร้องเรียนการทุจริตประจําป� 100.00

การเป�ดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ช่องทางการรับฟ�งความคิดเห็น 100.00

O33 การเป�ดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 10.1 การดําเนินการเพื�อป�องกันการทุจริต

เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร



ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนนข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 100.00

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การดําเนินการหรือกิจกรรม ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการ
ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม
และโปร่งใสของหน่วยงานอย่างชัดเจน

0.00

การประเมินความเสี�ยงเพื�อการป�องกันการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเสี�ยงการทุจริตประจําป� ไม่เป�นการประเมินความเสี�ยงการทุจริต ของป� 2563 0.00

O37 การดําเนินการเพื�อจัดการความเสี�ยงการทุจริต ไม่เป�นการดําเนินการเพื�อจัดการความเสี�ยงการทุจริตใน
ป� พ.ศ. 2563

0.00

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไม่ได้แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที�แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที�ของหน่วยงาน
มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื�อสัตย์สุจริต
อย่างชัดเจน

0.00

แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตประจําป� 100.00

O40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป�องกันการ
ทุจริตประจําป� รอบ 6 เดือน

100.00

O41 รายงานผลการดําเนินการป�องกันการทุจริตประจําป� 100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 10.2 มาตรการภายในเพื�อป�องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป�องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

100.00

O43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

100.00

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

ตํ�ากว่า 20 ป� 3 0 0

20 – 30 ป� 2 17 0

31 – 40 ป� 9 33 2

41 – 50 ป� 25 13 0

51 – 60 ป� 19 5 0

มากกว่า 60 ป� 14 5 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื�นๆ

ประถมศึกษาหรือตํ�ากว่า 42 29 0



อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 10 26 0

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 2 3 1

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 11 9 0

สูงกว่าปริญญาตรี 0 1 1

อื�น ๆ 7 5 0

ติดต่อหน่วยงาน ชาย หญิง อื�นๆ

บุคคลทั�วไป 65 65 0

หน่วยงานของรัฐ 4 3 2

องค์กรธุรกิจ 3 4 0

อื�น ๆ 0 1 0

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

ตํ�ากว่า 20 ป� 0 0 0

20 - 30 ป� 0 5 0

31 - 40 ป� 6 12 0

41 - 50 ป� 3 4 0

51 - 60 ป� 3 1 0

มากกว่า 60 ป� 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื�นๆ

ประถมศึกษาหรือตํากว่า 0 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 1 0 0

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 4 6 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 6 12 0

สูงกว่าปริญญาตรี 1 4 0

อื�น ๆ 0 0 0

  สภาพแวดล้อมการทํางานของเจ้าหน้าที�ในหหน่วยงานภาค
รัฐ ประจําป� 2563

จํานวนบุคลากร
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ความสุขในการทํางาน  0.00%  0.00%  64.71%  35.29%

 

ติดต่อหน่วยงานสํานักงาน ป.ป.ช.

สํานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
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