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รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบนัวิทยาลยัชุมชน 

 

ทีม่า : ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศรองรบัการประเมนิคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ระบบ ITAS) 

 

คะแนนภาพรวมสถาบนัวิทยาลยัชุมชน : 89.2 คะแนน 
ระดบัผลการประเมิน ค่าเป้าหมายแผนแม่บทฯ* 

A ผ่าน 

 

*แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิประเดน็การต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ ไดก้ าหนดตวัชี้วดัรอ้ยละของหน่วยงานที่มผีล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA) โดยในระยะปี พ.ศ. 2561 -2565 ก าหนด

เกณฑท์ี ่85 คะแนนขึ้นไป และก าหนดค่าเป้าหมายทีร่อ้ยละ 80 
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คะแนนสูงสุดรายตวัช้ีวดั 

อนัดบั ตวัช้ีวดั คะแนน 

1 การเปิดเผยขอ้มลู 100.00 

2 การป้องกนัการทจุริต 100.00 

3 การปฏบิตัิหนา้ที่ 87.48 

4 คุณภาพการด าเนินงาน 86.88 

5 ประสทิธิภาพการสือ่สาร 85.09 

6 การปรบัปรุงการท างาน 81.43 

7 การใชอ้ านาจ 80.61 

8 การใชง้บประมาณ 78.56 

9 การใชท้รพัยส์นิของราชการ 78.28 

10 การแกไ้ขปญัหาการทุจริต 72.68 

 

ตารางเปรียบเทียบรายปี 

ตวัช้ีวดั คะแนน 2564 คะแนน 2563 คะแนน 2562 

1 การปฏบิตัิหนา้ที่ 87.48 87.76 88.07 

2 การใชง้บประมาณ 78.56 80.15 80.61 

3 การใชอ้ านาจ 80.61 82.92 81.43 

4 การใชท้รพัยส์นิของราชการ 78.28 78.31 77.96 

5 การแกไ้ขปญัหาการทุจริต 72.68 74.26 74.68 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 86.88 82.10 90.00 

7 ประสทิธิภาพการสือ่สาร 85.09 83.37 85.15 

8 การปรบัปรุงการท างาน 81.43 78.41 84.81 

9 การเปิดเผยขอ้มลู 100.00 97.50 100.00 

10 การป้องกนัการทจุริต 100.00 100.00 100.00 

 คะแนนภาพรวม 89.20 88.09 90.16 
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ตารางสรุปผลคะแนนจ าแนกตามตวัช้ีวดั 

ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดัย่อย 
ค่าน ้าหนัก 

(รอ้ยละ) 

คะแนนท่ีได ้

IIT EIT OIT 

1 การปฏบิตัิหนา้ที่ - 

30 

87.48 - - 

2 การใชง้บประมาณ - 78.56 - - 

3 การใชอ้ านาจ - 80.61 - - 

4 การใชท้รพัยส์นิของราชการ - 78.28 - - 

5 การแกไ้ขปญัหาการทุจริต - 72.68 - - 

6 คุณภาพการด าเนินงาน - 

30 

- 86.88 - 

7 ประสทิธิภาพการสือ่สาร - - 85.09 - 

8 การปรบัปรุงการท างาน - - 81.43 - 

9 การเปิดเผยขอ้มลู ขอ้มลูพื้นฐาน 

40 

- - 

100.00 

การบริหารงาน - - 

การบริหารเงนิงบประมาณ - - 

การบริหารและพฒันา

ทรพัยากรบคุคล 
- - 

การส่งเสริมความโปร่งใส - - 

10 การป้องกนัการทจุริต การด าเนินการเพือ่ป้องกนั

การทจุริต 
- - 

100.00 
มาตรการภายในเพือ่

ป้องกนัการทจุริต 
- - 

คะแนนรวม 79.52 84.47 100.00 

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 89.20 

 

ขอ้เสนอแนะ 

หน่วยงานของท่านไดผ้ลคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ประจ าปี 

2564 จ านวน 89.2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมผีลการประเมนิระดบั A หมายถงึ หน่วยงานสามารถด าเนินการ

ไดค่้อนขา้งครบถว้น และมีแนวปฏิบตัิที่ดีในการด าเนินการตามตวัชี้วดัและหลกัเกณฑก์ารประเมนิ ITA  โดยมีบางส่วนที่ตอ้ง

ปรบัปรุงหรือเปิดเผยขอ้มูลราวรอ้ยละ 5-15 ของตวัชี้วดัหรือขอ้ค าถามทัง้หมด ดงันัน้ หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อ

น าไปสู่การพฒันาในจดุทีย่งัคงเป็นปญัหา โดยหากมกีารวางแผนแกไ้ขปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายไดว้่าหน่วยงานจะสามารถ

ยกระดบัการด าเนินงานตามหลกัคุณธรรมและความโปร่งใสไดอ้ย่างมสีมัฤทธิผล รวมถงึสามารถสรา้งความเชื่อม ัน่ศรทัธา สรา้ง

ความไวว้างใจแก่สาธารณชนไดม้ากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ท ัง้นี้ ประเดน็ทีค่วรมกีารเปิดเผย หรือบริหารจดัการใหด้ยีิ่งขึ้น ไดแ้ก่ 

- ส่งเสริมใหห้น่วยงานของท่านเปิดโอกาสใหม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชจ้่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให ้

สอบถาม ทกัทว้ง รอ้งเรียน 

- แกไ้ขปญัหาการทจุริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจงั 

- เพิม่การอ านวยความสะดวกเกี่ยวกบัข ัน้ตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรพัยส์นิของราชการ ไปใชป้ฏบิตังิานในหน่วยงาน

ของท่าน 
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ขอ้เสนอแนะ (ต่อ) 

- ส่งเสริมการประชาสมัพนัธแ์ละใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่านมากขึ้น 

- สรา้งช่องทางการรอ้งเรียน การติดตามผลการรอ้งเรียน และสรา้งความม ัน่ใจในการจดัการการทุจริต ตลอดจน

ปกป้องผูก้ระท าการรอ้งเรียน โดยหากพบการทจุริตในหน่วยงาน 

- พฒันากระบวนการการคดัเลอืกผูเ้ขา้รบั การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหท้นุการศึกษา อย่างเป็นธรรม 

- ส่งเสริมกลไกการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ตามระดบัคุณภาพของผลงานอย่างถูกตอ้ง 

- เพิม่มาตรการก ากบัดูแลและตรวจสอบ การใชท้รพัยส์นิของราชการ เพือ่ป้องกนัไม่ใหม้กีารน าไปใชป้ระโยชนส์่วนตวั กลุ่ม 

หรือพวกพอ้ง 

- ส่งเสริมใหม้ีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรบัปรุงการท างาน 

เพือ่ป้องกนัการทจุริตในหน่วยงาน 

- เพิม่มาตรการส่งเสริมใหห้น่วยงานของท่าน มกีารด าเนินการเฝ้าระวงัการทจุริต ตรวจสอบการทจุริต และลงโทษทาง

วนิยัอย่างจริงจงัเมือ่พบการทจุริต 

- ส่งเสริมการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัแนวปฏบิตัขิองหน่วยงานของท่านในการใชท้รพัยส์นิของราชการทีถู่กตอ้ง 

- เปิดโอกาสใหผู้ร้บับริการ ผูม้าตดิต่อ หรือผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี เขา้ไปมสี่วนร่วมในการปรบัปรุงพฒันาการด าเนินงาน/

การใหบ้ริการของหน่วยงานใหด้ขีึ้น 

- ส่งเสริมใหม้กีารมอบหมายงานตามต าแหน่งหนา้ทีจ่ากผูบ้งัคบับญัชาอย่างเป็นธรรม 

- เพิม่การปรบัปรุงวธิีการและข ัน้ตอนการด าเนินงาน/การใหบ้ริการใหด้ขีึ้น 

- เพิม่กลไกการปรบัปรุงคุณภาพการปฏบิตังิาน/การใหบ้ริการของหน่วยงานใหด้ขีึ้น 

- ส่งเสริมใหห้น่วยงานทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกนัการทุจริตในหน่วยงานใหม้ีประสทิธิภาพ รวมถงึจดัท า

แผนงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตของหน่วยงานใหส้ามารถขบัเคลือ่นไดจ้ริงอยางเป็นรูปธรรม 

- พึงใหค้วามส าคญักบัการพฒันาพฤติกรรมการมุ่งเนน้ผลส าเร็จของงาน การใหค้วามส าคญักบังานมากกว่าธุระ

ส่วนตวั และความพรอ้มรบัผดิรบัชอบหากความผดิพลาดเกิดจากตนเองของบคุลากรในหน่วยงานของท่านมากขึ้น 

- เพิ่มการก ากบัติดตาม ถา้มกีารขอยืมทรพัยส์ินของราชการ ไปใชป้ฏบิตัิงาน บุคลากรในหน่วยงานของ ท่าน ตอ้งมี

การขออนุญาตอย่างถูกตอ้ง 

- เพิม่ความตระหนกัของผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านโดยตอ้งใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตอย่างจริงจงั 

- ใหต้รวจสอบว่าประเดน็การปฏบิตัิงานใหบ้ริการแก่ผูอ้ื่นว่าเป็นไปตามข ัน้ตอนหรือระยะเวลาทีก่ าหนดมากนอ้ยเพยีงใด 

- เพิม่กลไกก ากบัใหห้น่วยงานของท่าน ใชจ้่ายงบประมาณโดยค านึงถงึความคุม้ค่าและไม่บดิเบอืนวตัถปุระสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

- ใหต้รวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏบิตัิงาน/ใหบ้ริการแก่ผูม้าติดต่อท ัว่ ๆ ไป กบัผูม้าติดต่อที่รูจ้กัเป็น

การส่วนตวัอย่างเท่าเทยีมกนั มากนอ้ยเพยีงใด  

- ส่งเสริมการเผยแพร่ขอ้มลูของหน่วยงานทีเ่ขา้ถงึงา่ย ไม่ซบัซอ้น และเพิม่ช่องทางทีห่ลากหลายมากขึ้น 

- เพิ่มกลไกก ากบัหน่วยงานของท่าน โดยใหม้ีการจดัซื้อจดัจา้ง/การจดัหา พสัดุ และการตรวจรบัพสัดุที่โปร่งใส

ตรวจสอบได ้ไม่เอื้อประโยชนใ์หผู้ป้ระกอบการรายใดรายหนึ่ง 

- ก ากบัตดิตามการท างานของเจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานว่ามกีารตดิต่อ ปฏบิตังิาน และใหบ้ริการแก่ประชาชนเป็นไปตาม

ข ัน้ตอนและระยะเวลาทีก่ าหนด 

- ปรบัปรุงการด าเนินงาน/การใหบ้ริการใหม้คีวามโปร่งใสมากขึ้น 

- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือขอ้มลูทีส่าธารณชนควรรบัทราบอย่างชดัเจนมากขึ้น 

- เพิม่ช่องทางตดิต่อ หรือมช่ีองทางใหผู้ม้าตดิต่อรอ้งเรียนการทจุริตของเจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงาน 
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รายงานรายละเอยีดผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

แบบวดัการรบัรูข้องผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีภายใน (IIT) 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบติังานหรือใหบ้ริการแก่ผูท่ี้มาติดต่อ ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี มากน้อย

เพยีงใด 

79.18 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เป็นไปตามข ัน้ตอนทีก่ าหนด 9.22% 3.41% 44.71% 42.66% 79.87 

เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 5.17% 4.43% 48.71% 41.70% 78.48 

 

I2 คลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏบิติังานหรือใหบ้ริการ แก่ผูม้าติดต่อทัว่ ๆ ไป กบัผูม้าติดต่อที่รูจ้กัเป็นการ

สว่นตวัอย่างเท่าเทียมกนั มากนอ้ยเพยีงใด 

80.09 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

บคุลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏบิตังิานหรือใหบ้ริการ 

แก่ผูม้าตดิต่อท ัว่ ๆ ไป กบัผูม้าติดต่อทีรู่จ้กัเป็นการส่วน

ตวัอย่างเท่าเทยีมกนั มากนอ้ยเพยีงใด 

0.00% 8.09% 46.69% 45.22% 80.09 

 

I3 บคุลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏบิติังาน ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี อย่างไร 78.22 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

มุ่งผลส าเร็จของงาน 0.00% 2.96% 42.22% 54.81% 83.81 

ใหค้วามส าคญักบังานมากกว่าธุระส่วนตวั 0.74% 9.26% 54.81% 35.19% 75.68 

พรอ้มรบัผดิชอบ หากความผดิพลาดเกิดจากตนเอง 1.10% 14.71% 48.16% 36.03% 75.17 

 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรบัสิ่งดงัต่อไปน้ี จากผูม้าติดต่อ เพื่อแลกกบัการปฏิบติังาน การ

อนุมติั อนุญาต หรือใหบ้ริการ หรือไม่ 

96.04 

หวัขอ้การประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงนิ 5.11% 94.89% 95.10 

ทรพัยส์นิ 2.19% 97.81% 97.20 

ประโยชนอ์ื่น ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้เช่น การลดราคา การรบัความบนัเทงิ เป็นตน้ 3.73% 96.27% 95.80 

 

I5 นอกเหนือจากการรบัจากญาติหรือจากบคุคล ที่ใหก้นัในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 

ประเพณี หรือวฒันธรรม หรือใหก้นัตามมารยาทท่ีปฏบิติักนัในสงัคมแลว้ บคุลากรในหน่วยงานของท่าน มี

การรบัสิ่งดงัต่อไปน้ี หรือไม่ 

95.57 

หวัขอ้การประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงนิ 2.57% 97.43% 96.50 
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ทรพัยส์นิ 2.94% 97.06% 95.80 

ประโยชนอ์ื่น ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้เช่น การลดราคา การรบัความบนัเทงิ เป็นตน้ 4.07% 95.93% 94.41 

 

I6 บคุลากรในหน่วยงานของท่าน มีการใหส้ิ่งดงัต่อไปน้ี แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรา้ง

ความสมัพนัธท่ี์ดีและคาดหวงัใหมี้การตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 
95.80 

หวัขอ้การประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงนิ 3.30% 96.70% 96.50 

ทรพัยส์นิ 2.58% 97.42% 97.20 

ประโยชนอ์ื่น ๆ เช่น การยกเวน้ค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพเิศษ เป็น

ตน้ 

4.43% 95.57% 93.71 

 

I7 ท่านรูเ้กี่ยวกบัแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน มากนอ้ยเพยีงใด 68.19 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

ท่านรูเ้กี่ยวกบัแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี ของ

หน่วยงานของท่าน มากนอ้ยเพยีงใด 

2.78% 19.44% 51.39% 26.39% 68.19 

 

I8 หน่วยงานของท่าน ใชจ้า่ยงบประมาณ โดยค านึงถงึประเด็นดงัต่อไปน้ี มากนอ้ยเพยีงใด 79.45 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

คุม้ค่า 1.37% 14.61% 34.70% 49.32% 79.56 

ไม่บดิเบอืนวตัถปุระสงคข์องงบประมาณทีต่ ัง้ไว ้ 1.37% 11.42% 40.64% 46.58% 79.35 

 

I9 หน่วยงานของท่าน ใชจ้า่ยงบประมาณเพื่อประโยชน์สว่นตวั กลุ่ม หรือพวกพอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 87.71 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

หน่วยงานของท่าน ใชจ้่ายงบประมาณเพือ่ประโยชน์

ส่วนตวั กลุม่ หรือพวกพอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

68.95% 24.20% 5.02% 1.83% 87.71 

 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงนิ ท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวสัดุอปุกรณ์ หรือ

ค่าเดินทาง ฯลฯ มากนอ้ยเพยีงใด 
90.03 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

บคุลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเบกิจ่ายเงนิ ทีเ่ป็น

เทจ็ เช่น ค่าท างานลว่งเวลา ค่าวสัดุอปุกรณ์ หรือค่า

เดนิทาง ฯลฯ มากนอ้ยเพยีงใด 

72.60% 21.00% 5.94% 0.46% 90.03 
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I11 หน่วยงานของท่าน มีการจดัซื้ อจดัจา้ง/การจดัหาพสัดุ และการตรวจรบัพสัดุในลกัษณะดงัต่อไปน้ี มาก

นอ้ยเพยีงใด 
82.22 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 0.91% 5.48% 37.44% 56.16% 83.76 

เอื้อประโยชนใ์หผู้ป้ระกอบการรายใดรายหนึ่ง 69.41% 12.79% 10.50% 7.31% 80.68 

 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสใหท่้าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใชจ้่ายงบประมาณ ตามประเด็น

ดงัต่อไปน้ี มากนอ้ยเพยีงใด 
63.78 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

สอบถาม 12.39% 15.60% 41.74% 30.28% 68.16 

ทกัทว้ง 14.68% 19.27% 36.70% 29.36% 64.63 

รอ้งเรียน 22.02% 21.10% 32.57% 24.31% 58.56 

 

I13 ท่านไดร้บัมอบหมายงานจากผูบ้งัคบับญัชาอย่างเป็นธรรม มากนอ้ยเพยีงใด 74.97 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

ท่านไดร้บัมอบหมายงานจากผูบ้งัคบับญัชาอย่างเป็นธรรม 

มากนอ้ยเพยีงใด 

0.94% 7.98% 57.28% 33.80% 74.97 

 

I14 ท่านไดร้บัการประเมินผลการปฏบิติังาน ตามระดบัคุณภาพของผลงานอย่างถูกตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 69.82 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

ท่านไดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ตามระดบั

คุณภาพของผลงานอย่างถูกตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

1.43% 13.81% 54.76% 30.00% 69.82 

 

I15 ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน มีการคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุ้นการศึกษา 

อย่างเป็นธรรม มากนอ้ยเพยีงใด 
69.12 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน มกีารคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหท้นุการศึกษา อย่าง

เป็นธรรม มากนอ้ยเพยีงใด 

3.29% 17.84% 51.17% 27.70% 69.12 
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I16 ท่านเคยถูกผูบ้งัคบับญัชาส ัง่การใหท้ าธุระสว่นตวัของผูบ้งัคบับญัชา มากนอ้ยเพยีงใด 90.50 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

ท่านเคยถูกผูบ้งัคบับญัชาส ัง่การใหท้ าธุระส่วนตวัของ

ผูบ้งัคบับญัชา มากนอ้ยเพยีงใด 

75.00% 20.75% 4.25% 0.00% 90.50 

 

I17 ท่านเคยถูกผูบ้งัคบับญัชาส ัง่การใหท้ าในสิ่งท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือมีความเสี่ยงต่อการทจุริต มากนอ้ยเพยีงใด 93.04 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

ท่านเคยถูกผูบ้งัคบับญัชาส ัง่การใหท้ าในสิ่งทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

หรือมคีวามเสีย่งต่อการทจุริต มากนอ้ยเพยีงใด 

82.63% 14.55% 2.82% 0.00% 93.04 

 

I18 การบริหารงานบคุคลของหน่วยงานของท่าน มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี มากนอ้ยเพยีงใด 86.21 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

ถูกแทรกแซงจากผูม้อี  านาจ 61.14% 23.22% 12.32% 3.32% 81.63 

มกีารซื้อขายต าแหน่ง 84.76% 10.95% 4.29% 0.00% 93.73 

เอื้อประโยชนใ์หก้ลุม่หรือพวกพอ้ง 63.03% 24.17% 7.11% 5.69% 83.27 

 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรพัยส์ินของราชการ ไปเป็นของส่วนตวั หรือน าไปใหก้ลุ่มหรือ

พวกพอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 
87.94 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

บคุลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเอาทรพัยส์นิของ

ราชการ ไปเป็นของส่วนตวั หรือน าไปใหก้ลุม่หรือพวก

พอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

75.35% 19.07% 4.65% 0.93% 87.94 

 

I20 ขัน้ตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรพัยส์นิของราชการ ไปใชป้ฏบิติังานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก

มากนอ้ยเพยีงใด 
67.04 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

ข ัน้ตอนการขออนุญาตเพือ่ยมืทรพัยส์นิของราชการ ไปใช ้

ปฏบิตัิงานในหน่วยงานของท่าน มคีวามสะดวกมากนอ้ย

เพยีงใด 

3.72% 13.49% 59.07% 23.72% 67.04 
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I21 ถา้ตอ้งมีการขอยืมทรพัยส์นิของราชการ ไปใชป้ฏบิติังาน บคุลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต

อย่างถูกตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 
78.92 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

ถา้ตอ้งมกีารขอยมืทรพัยส์นิของราชการ ไปใชป้ฏบิตังิาน 

บคุลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารขออนุญาตอย่าง

ถูกตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

0.93% 6.05% 46.05% 46.98% 78.92 

 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรพัยส์ินของราชการไปใช ้โดยไม่ไดข้ออนุญาตอย่างถูกตอ้ง 

จากหน่วยงานของท่าน มากนอ้ยเพยีงใด 
90.96 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

บคุคลภายนอกหรือภาคเอกชน มกีารน าทรพัยส์นิของ

ราชการไปใช ้โดยไม่ไดข้ออนุญาตอย่างถูกตอ้ง จาก

หน่วยงานของท่าน มากนอ้ยเพยีงใด 

80.93% 15.81% 2.33% 0.93% 90.96 

 

I23 ท่านรูแ้นวปฏบิติัของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกบัการใชท้รพัยส์นิของราชการที่ถูกตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 73.59 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

ท่านรูแ้นวปฏบิตัขิองหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกบัการใช ้

ทรพัยส์นิของราชการที่ถูกตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

0.00% 9.81% 59.81% 30.37% 73.59 

 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากบัดูแลและตรวจสอบการใชท้รพัยส์นิของราชการ เพื่อป้องกนัไม่ใหมี้การ

น าไปใชป้ระโยชน์สว่นตวั กลุ่ม หรือพวกพอ้ง มากนอ้ยเพียงใด 
71.20 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มกีารก ากบัดูแลและตรวจสอบการใช ้

ทรพัยส์นิของราชการ เพือ่ป้องกนัไม่ใหม้กีารน าไปใช ้

ประโยชนส์่วนตวั กลุม่ หรือพวกพอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

2.31% 16.20% 45.83% 35.65% 71.20 

 

I25 ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ใหค้วามส าคญั กบัการต่อตา้นการทจุริต มากนอ้ยเพยีงใด 79.13 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ใหค้วามส าคญั กบั

การต่อตา้นการทจุริต มากนอ้ยเพยีงใด 

1.47% 8.82% 40.69% 49.02% 79.13 
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I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี หรือไม่ 76.57 

หวัขอ้การประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกนัการทจุริตในหน่วยงานใหม้ปีระสทิธิภาพ 79.31% 20.69% 79.72 

จดัท าแผนงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตของหน่วยงาน 74.88% 25.12% 73.43 

 

I27 ปญัหาการทจุริตในหน่วยงานของท่าน ไดร้บัการแกไ้ข มากนอ้ยเพยีงใด 66.53 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

ปญัหาการทจุริตในหน่วยงานของท่าน ไดร้บัการแกไ้ข 

มากนอ้ยเพยีงใด 

11.73% 12.76% 40.82% 34.69% 66.53 

 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี ต่อการทจุริตในหน่วยงาน มากนอ้ยเพยีงใด 72.73 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

เผา้ระวงัการทจุริต 1.49% 11.94% 48.76% 37.81% 74.46 

ตรวจสอบการทจุริต 2.50% 15.00% 43.50% 39.00% 73.04 

ลงโทษทางวนิยั เมือ่มกีารทจุริต 10.00% 13.00% 30.50% 46.50% 70.69 

 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานไป

ปรบัปรุงการท างาน เพื่อป้องกนัการทจุริตในหน่วยงาน มากนอ้ยเพียงใด 
72.34 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มกีารน าผลการตรวจสอบของฝ่าย

ตรวจสอบ ท ัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรบัปรุง

การท างาน เพือ่ป้องกนัการทจุริตในหน่วยงาน มากนอ้ย

เพยีงใด 

0.50% 19.50% 44.50% 35.50% 72.34 

 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น

ดงัต่อไปน้ี อย่างไร 
68.79 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

สามารถรอ้งเรียนและส่งหลกัฐานไดอ้ย่างสะดวก 5.97% 18.91% 44.78% 30.35% 68.85 

สามารถตดิตามผลการรอ้งเรียนได ้ 5.97% 20.40% 44.28% 29.35% 67.91 

ม ัน่ใจว่าจะมกีารด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 5.47% 17.91% 43.28% 33.33% 70.02 

ม ัน่ใจว่าจะปลอดภยัและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง 6.53% 17.09% 45.73% 30.65% 68.40 
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แบบวดัการรบัรูข้องผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก (EIT) 

E1 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบติังาน/ใหบ้ริการแก่ท่าน ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี มากน้อย

เพยีงใด 
82.50 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

เป็นไปตามข ัน้ตอนทีก่ าหนด 14.50% 3.98% 36.95% 44.57% 82.69 

เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 7.53% 4.18% 39.87% 48.42% 82.31 

 

E2 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบติังาน/ใหบ้ริการแก่ท่าน กบัผูม้าติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกนั

มากนอ้ยเพยีงใด 
83.57 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่่านตดิต่อ ปฏบิตังิาน/ใหบ้ริการ

แก่ท่าน กบัผูม้าตดิต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทยีมกนัมากนอ้ย

เพยีงใด 

0.43% 5.70% 47.06% 46.81% 83.57 

 

E3 เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินการ/ใหบ้ริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา 

ไม่ปิดบงัหรือบิดเบือนขอ้มูล มากนอ้ยเพยีงใด 
85.36 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่่านตดิต่อ ใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัการ

ด าเนินการ/ใหบ้ริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบงั

หรือบดิเบอืนขอ้มลู มากนอ้ยเพยีงใด 

0.68% 6.04% 41.67% 51.62% 85.36 

 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อรอ้งขอใหจ้า่ยหรือใหส้ิ่ง

ดงัต่อไปน้ี เพื่อแลกกบัการปฏบิติังาน การอนุมติั อนุญาต หรือใหบ้ริการ หรือไม่ 
98.10 

หวัขอ้การประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงนิ 4.24% 95.76% 97.39 

ทรพัยส์นิ 1.30% 98.70% 98.88 

ประโยชนอ์ื่น ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้เช่น การลดราคา การใหค้วามบนัเทงิ เป็นตน้ 2.41% 97.59% 98.01 

 

E5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลกั มาก

นอ้ยเพยีงใด 
84.88 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 
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หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มกีารด าเนินงาน โดยค านึงถงึ

ประโยชนข์องประชาชนและส่วนรวมเป็นหลกั มากนอ้ย

เพยีงใด 

0.42% 6.19% 42.97% 50.42% 84.88 

 

E6 การเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี มากนอ้ยเพยีงใด 80.83 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

เขา้ถงึงา่ย ไม่ซบัซอ้น 7.88% 4.75% 43.87% 43.49% 81.16 

มช่ีองทางหลากหลาย 5.84% 7.59% 42.61% 43.97% 80.49 

 

E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือขอ้มูลท่ีสาธารณชนควรรบัทราบอย่างชดัเจน มากน้อย

เพยีงใด 
83.06 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มกีารเผยแพร่ผลงานหรือขอ้มลู

ทีส่าธารณชนควรรบัทราบอย่างชดัเจน มากนอ้ย

เพยีงใด 

0.68% 6.23% 45.14% 47.96% 83.06 

E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรบัฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกบัการด าเนินงาน/การใหบ้ริการ 

หรือไม่ 
93.29 

หวัขอ้การประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มช่ีองทางรบัฟงัค าตชิมหรือความคิดเหน็เกี่ยวกบัการ

ด าเนินงาน/การใหบ้ริการ หรือไม่ 

91.30% 8.70% 93.29 

 

E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบค าถาม เม่ือมีขอ้กงัวลสงสยัเกี่ยวกบัการด าเนินงานไดอ้ย่าง

ชดัเจน มากนอ้ยเพยีงใด 
84.82 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มกีารชี้แจงและตอบค าถาม เมือ่มี

ขอ้กงัวลสงสยัเกี่ยวกบัการด าเนินงานไดอ้ย่างชดัเจน มาก

นอ้ยเพยีงใด 

0.10% 7.35% 40.23% 52.32% 84.82 

 

E10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางใหผู้ม้าติดต่อรอ้งเรียนการทุจริตของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานหรือไม่ 83.48 

หวัขอ้การประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มช่ีองทางใหผู้ม้าตดิต่อรอ้งเรียนการทจุริตของเจา้หนา้ทีใ่น

หน่วยงานหรือไม่ 

78.35% 21.65% 83.48 
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E11 เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรบัปรุงคุณภาพการปฏบิติังาน/การใหบ้ริการใหดี้ขึ้นมากน้อย

เพยีงใด 
76.46 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่่านตดิต่อ มกีารปรบัปรุง

คุณภาพการปฏบิตังิาน/การใหบ้ริการใหด้ขีึ้นมากนอ้ย

เพยีงใด 

0.19% 7.51% 60.92% 31.38% 76.46 

 

E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรบัปรุงวิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน/การใหบ้ริการดีขึ้น มากน้อย

เพยีงใด 
76.04 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มกีารปรบัปรุงวธิีการและข ัน้ตอน

การด าเนินงาน/การใหบ้ริการดขีึ้น มากนอ้ยเพยีงใด 

0.19% 7.31% 62.12% 30.38% 76.04 

 

E13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการด าเนินงาน/การใหบ้ริการ ใหเ้กดิความสะดวก

รวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 
97.14 

หวัขอ้การประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มกีารน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินงาน/การใหบ้ริการ ใหเ้กิด

ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

97.12% 2.88% 97.14 

 

E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสใหผู้ร้บับริการ ผูม้าติดต่อ หรือผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี เขา้ไปมีสว่นร่วมใน

การปรบัปรุงพฒันาการด าเนินงาน/การใหบ้ริการของหน่วยงานไดดี้ขึ้น มากนอ้ยเพยีงใด 
74.83 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ เปิดโอกาสใหผู้ร้บับริการ ผูม้า

ตดิต่อ หรือผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี เขา้ไปมสี่วนร่วมในการ

ปรบัปรุงพฒันาการด าเนินงาน/การใหบ้ริการของ

หน่วยงานไดด้ขีึ้น มากนอ้ยเพยีงใด 

1.44% 9.33% 59.23% 30.00% 74.83 

 

E15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรบัปรุงการด าเนินงาน/การใหบ้ริการ ใหมี้ความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อย

เพยีงใด 
82.70 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มาก

ท่ีสุด 

คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มกีารปรบัปรุงการด าเนินงาน/การ

ใหบ้ริการ ใหม้คีวามโปร่งใสมากขึ้น มากนอ้ยเพยีงใด 

0.87% 5.50% 48.79% 44.84% 82.70 
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แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคิดเหน็ คะแนน 

ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.1 ขอ้มูลพื้นฐาน 

ขอ้มูลพื้นฐาน 

O1 โครงสรา้ง  100.00 

O2 ขอ้มลูผูบ้ริหาร  100.00 

O3 อ านาจหนา้ที ่  100.00 

O4 แผนยุทธศาสตรห์รือแผนพฒันาหน่วยงาน  100.00 

O5 ขอ้มลูการตดิต่อ  100.00 

O6 กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง  100.00 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์

O7 ข่าวประชาสมัพนัธ ์  100.00 

การปฏสิมัพนัธข์อ้มูล 

O8 Q&A ไม่ใช่การสื่อสารแบบ 2 ทาง 

การสื่ อสาร เ ช่น webboard 

ก ล่ อ ง ถ า ม ต อ บ  ที่ แ ส ด ง

ขอ้ความถามและตอบบนหนา้

เวบ็ไซต ์

100.00 

O9 Social Network  100.00 

ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 

แผนการด าเนินงาน 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี  100.00 

O11 รายงานการก ากบัตดิตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดอืน  100.00 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  100.00 

การปฏบิติังาน 

O13 คู่มอืหรือมาตรฐานการปฏบิตังิาน  100.00 

การใหบ้ริการ 

O14 คู่มอืหรือมาตรฐานการใหบ้ริการ  100.00 

O15 ขอ้มลูเชงิสถติกิารใหบ้ริการ  100.00 

O16 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจการใหบ้ริการ  100.00 

O17 E-Service  100.00 

ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงนิงบประมาณ 

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี 

O18 แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี  100.00 

O19 รายงานการก ากบัตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 

เดอืน 

 100.00 
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O20 รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี  100.00 

การจดัซื้อจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ 

O21 แผนการจดัซื้อจดัจา้งหรือแผนการจดัหาพสัดุ  100.00 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกบัการจดัซื้อจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ  100.00 

O23 สรุปผลการจดัซื้อจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุรายเดอืน  100.00 

O24 รายงานผลการจดัซื้อจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุประจ าปี  100.00 

ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 

การบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 

O25 นโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคล  100.00 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคล  100.00 

O27 หลกัเกณฑก์ารบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล  100.00 

O28 รายงานผลการบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคลประจ าปี  100.00 

ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.5 การสง่เสริมความโปร่งใส 

การจดัการเรื่องรอ้งเรียนการทจุริต 

O29 แนวปฏบิตักิารจดัการเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตและประพฤตมิิ

ชอบ 

 100.00 

O30 ช่องทางแจง้เรื่องรอ้งเรียนการทจุริตและประพฤตมิชิอบ  100.00 

O31 ขอ้มลูเชงิสถติเิรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและประพฤตมิชิอบ  100.00 

การเปิดโอกาสใหเ้กดิการมีสว่นร่วม 

O32 ช่องทางการรบัฟงัความคิดเหน็  100.00 

O33 การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมสี่วนร่วม  100.00 

ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกนัการทจุริต 

O34 เจตจ านงสุจริตของผูบ้ริหาร  100.00 

O35 การมสี่วนร่วมของผูบ้ริหาร  100.00 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกนัการทจุริต 

O36 การประเมนิความเสีย่งการทจุริตประจ าปี  100.00 

O37 การด าเนินการเพือ่จดัการความเสีย่งการทุจริต  100.00 

การเสริมสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 

O38 การเสริมสรา้งวฒันธรรมองคก์ร  100.00 

แผนปฏบิติัการป้องกนัการทจุริต 

O39 แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุริตประจ าปี  100.00 

O40 รายงานการก ากบัตดิตามการด าเนินการป้องกนัการทจุริต

ประจ าปี รอบ 6 เดอืน 

 100.00 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกนัการทจุริตประจ าปี  100.00 

ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกนัการทจุริต 
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มาตรการสง่เสริมความโปร่งใสและป้องกนัการทจุริตภายในหน่วยงาน 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  100.00 

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน 

 100.00 

 

ผูต้อบแบบวดัการรบัรูข้องผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก 

อาย ุ ชาย หญิง อืน่ ๆ 

ต า่กว่า 20 ปี 7 22 0 

20 – 30 ปี 50 354 1 

31 – 40 ปี 36 139 1 

41 – 50 ปี 48 80 0 

51 – 60 ปี 16 28 0 

มากกว่า 60 ปี 16 7 0 

รวม 173 630 2 

รวมทัง้หมด 805 

ระดบัการศึกษา ชาย หญิง อืน่ ๆ 

ประถมศึกษาหรือต า่กว่า 1 1 0 

มธัยมศึกษาหรือเทยีบเท่า 15 71 1 

อนุปริญญาหรือเทยีบเท่า 38 166 1 

ปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า 25 83 0 

สูงกว่าปริญญาตรี 56 78 0 

อื่น ๆ 38 231 0 

รวม 173 630 2 

รวมทัง้หมด 805 

ติดต่อหน่วยงาน ชาย หญิง อืน่ ๆ 

บคุคลทัว่ไป 132 527 0 

หน่วยงานของรฐั 11 35 0 

องคก์รธุรกิจ 4 7 0 

อื่น ๆ 26 61 2 

รวม 173 630 2 

รวมทัง้หมด 805 
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ผูต้อบแบบวดัการรบัรูข้องผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีภายใน 

อาย ุ ชาย หญิง อืน่ ๆ 

ต า่กว่า 20 ปี 0 0 0 

20 - 30 ปี 2 10 0 

31 - 40 ปี 14 36 0 

41 - 50 ปี 16 45 1 

51 - 60 ปี 7 10 0 

มากกว่า 60 ปี 1 1 0 

รวม 40 102 1 

รวมทัง้หมด 143 

ระดบัการศึกษา ชาย หญิง อืน่ ๆ 

ประถมศึกษาหรือต ากว่า 0 0 0 

มธัยมศึกษาหรือเทยีบเท่า 0 0 0 

อนุปริญญาหรือเทยีบเท่า 3 2 0 

ปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า 9 41 0 

สูงกว่าปริญญาตรี 28 58 1 

ประถมศึกษาหรือต ากว่า 0 0 0 

รวม 40 101 1 

รวมทัง้หมด 142 

 

สภาพแวดลอ้มการท างานของเจา้หนา้ท่ีในหหน่วยงานภาครฐั ประจ าปี 2564 

จ านวนบคุลากร 

 

 

ความสุขในการท างาน 

 

 


