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รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบนัวิทยาลยัชุมชน 

 

ทีม่า : ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศรองรบัการประเมนิคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ระบบ ITAS) 

คะแนนภาพรวมสถาบนัวิทยาลยัชุมชน 88.94 คะแนน 
ระดบัผลการประเมิน ค่าเป้าหมายแผนแม่บทฯ* 

A ผ่าน 

 

*แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ ประเด็นการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมชิอบ ไดก้ าหนดตวัชี้วดัรอ้ยละของหน่วยงานที่มีผล

การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA) โดยในระยะปี พ.ศ. 2561 -2565 ก าหนดเกณฑท์ี่ 

85 คะแนนขึ้นไป และก าหนดค่าเป้าหมายทีร่อ้ยละ 80 

คะแนนสูงสุดรายตวัช้ีวดั 

อนัดบั ตวัช้ีวดั คะแนน 

1 การป้องกนัการทจุริต 100.00 

2 การเปิดเผยขอ้มลู 94.64 

3 คุณภาพการด าเนินงาน 87.78 

4 การปฏบิตัิหนา้ที่ 87.27 

5 การปรบัปรุงการท างาน 84.97 

6 ประสทิธิภาพการสือ่สาร 84.38 

7 การใชอ้ านาจ 83.09 

8 การใชท้รพัยส์นิของราชการ 79.46 

9 การใชง้บประมาณ 78.74 

10 การแกไ้ขปญัหาการทุจริต 76.35 
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ตารางเปรียบเทียบรายปี 2562-2565 

ตวัช้ีวดั คะแนน 2565 คะแนน 2564 คะแนน 2563 คะแนน 2562 

1 การปฏบิตัิหนา้ที่ 87.27 

(-0.21) 

87.48 87.76 88.07 

2 การใชง้บประมาณ 78.74 

(+0.18) 

78.56 80.15 80.61 

3 การใชอ้ านาจ 83.09 

(+2.48) 

80.61 82.92 81.43 

4 การใชท้รพัยส์นิของราชการ 79.46 

(+1.18) 

78.28 78.31 77.96 

5 การแกไ้ขปญัหาการทุจริต 76.35 

(+3.67) 

72.68 74.26 74.68 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 87.78 

(+0.90) 

86.88 82.10 90.00 

7 ประสทิธิภาพการสือ่สาร 84.38 

(-0.71) 

85.09 83.37 85.15 

8 การปรบัปรุงการท างาน 84.97 

(+3.54) 

81.43 78.41 84.81 

9 การเปิดเผยขอ้มลู 94.64 

(-5.36) 

100.00 97.50 100.00 

10 การป้องกนัการทจุริต 100.00 

(0.00) 

100.00 100.00 100.00 

 คะแนนภาพรวม 88.94 89.20 88.09 90.16 

 เปรียบเทียบกบัท่ีผ่านมา (-0.26) (+1.11) (-2.07) - 

 

ตารางเปรียบเทียบรายปี 2559-2561 

ดชันี คะแนน 2561 คะแนน 2560 คะแนน 2559 

ดชันีความโปร่งใส  90.17  90.85  80.47 

ดชันีความพรอ้มรบัผดิ  92.90  82.87  85.36 

ดชันีความปลอดจากการทุจริตในการปฏบิตังิาน  93.50  77.02  98.81 

ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองคก์ร  88.74  71.63  53.87 

ดชันีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  75.93  82.22  68.27 

คะแนนภาพรวม 88.60 81.74 78.93 
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ตารางสรุปผลคะแนนจ าแนกตามตวัช้ีวดั 

ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดัย่อย 
ค่าน ้าหนัก 

(รอ้ยละ) 

คะแนนท่ีได ้

IIT EIT OIT 

1 การปฏบิตัิหนา้ที่ - 

30 

87.27 - - 

2 การใชง้บประมาณ - 78.74 - - 

3 การใชอ้ านาจ - 83.09 - - 

4 การใชท้รพัยส์นิของราชการ - 79.46 - - 

5 การแกไ้ขปญัหาการทุจริต - 76.35 - - 

6 คุณภาพการด าเนินงาน - 

30 

- 87.78 - 

7 ประสทิธิภาพการสือ่สาร - - 84.38 - 

8 การปรบัปรุงการท างาน - - 84.97 - 

9 การเปิดเผยขอ้มลู ขอ้มลูพื้นฐาน 

40 

- - 

94.64 

การบริหารงาน - - 

การบริหารเงนิงบประมาณ - - 

การบริหารและพฒันา

ทรพัยากรบคุคล 
- - 

การส่งเสริมความโปร่งใส - - 

10 การป้องกนัการทจุริต การด าเนินการเพือ่ป้องกนั

การทจุริต 
- - 

100.00 
มาตรการภายในเพือ่

ป้องกนัการทจุริต 
- - 

คะแนนรวม 80.98 

(+1.46) 

85.71 

(+1.24) 

97.32 

(-2.68) 

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 88.94 

 

ขอ้เสนอแนะ/หมายเหต ุ

สถาบนัวิทยาลยัชุมชนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดบัท่ีดี ซึ่งสอดคลอ้งและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติในประเดน็การต่อตา้น

การทุจริตและประพฤติมชิอบ ที่มเีป้าหมายหลกัเพื่อใหห้น่วยงานภาครฐัมคีวามโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

โดยมีคะแนนอยู่ท่ี 88.94 คะแนน  

โดยใน เครื่ อง มือแบบวัดการร ับ รู ้ของผู ้มีส่ วนได้เสี ยภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) สถาบนัวิทยาลยัชุมชน ไดม้ีคะแนนการด าเนินการตามตวัช้ีวดัท่ี 1 การปฏิบติัหน้าท่ี สูงสุด ท ัง้นี้  ควร

พฒันาและปรบัปรุงการด าเนินการตามตวัช้ีวดัท่ี 5 การแกไ้ขปญัหาการทุจริต ซึ่งผูต้รวจประเมนิมขีอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง 

พฒันาการด าเนินงานในตวัชี้วดัที่มีผลการประเมินต า่ โดยเฉพาะในประเด็น (1) หน่วยงานของท่านยงัไม่มีการเฝ้าระวงัการ

ทจุริต การตรวจสอบการทจุริต และ/หรือการลงโทษทางวนิยัเท่าทีค่วร หน่วยงานจงึควรมแีนวทางในการขบัเคลือ่นเกี่ยวกบัการ

เฝ้าระวงัการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษทางวินยัเมื่อมีการทุจริต (อา้งอิงจาก  o29 แนวปฏบิตัิการจดัการ
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เรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและประพฤตมิชิอบ) พรอ้มทัง้ มกีารเผยแพร่ใหบ้คุลากรภายในไดร้บัทราบประเด็น (2) หน่วยงานของ

ท่านไม่มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและภายนอกเรื่องการทุจริตเพื่อไปปรบัปรุงความโปร่งใสใน

หน่วยงาน หน่วยงานจึงควรน าผลจากการขบัเคลือ่นเกี่ยวกบัการเฝ้าระวงัการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษ

ทางวินยัเมื่อมีการทุจริต (อา้งอิงจาก o29 แนวปฏิบตัิการจดัการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ) มาเผยแพร่ให ้

บุคลากรภายในหน่วยงานไดร้บัทราบ (อา้งอิงจาก o39 แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริต) ประเด็น (3) เมื่อบุคลากรภายใน

หน่วยงานพบเห็นแนวโนม้การทุจริตที่จะเกิดขึ้น หน่วยงานควรมีแนวทางปฏิบตัิส  าหรบัรอ้งเรียนการทุจริต (อา้งอิงจาก  o29 

แนวปฏบิตัิการจดัการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบ) และช่องทางการรอ้งเรียนที่สะดวกและเขา้ถงึไดง้่าย (อา้งอิง

จาก o30 ช่องทางแจง้เรื่องรอ้งเรียนการทจุริตและประพฤตมิชิอบ) ทัง้นี้ ควรมแีนวทางในการจดัการขอ้มลูใหเ้กิดความม ัน่ใจว่า

จะปลอดภยัและไม่มผีลกระทบต่อผูร้อ้งเรียนดว้ย 

ในเครื่องมือแบบวัดการร ับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) สถาบนัวทิยาลยัชุมชน ไดม้คีะแนนการด าเนินการตามตวัช้ีวดัท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน สูงสุด ท ัง้นี้  

ควรพฒันาและปรบัปรุงการด าเนินการตามตวัช้ีวดัท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผูต้รวจประเมินมีขอ้เสนอแนะในการ

ปรบัปรุง พฒันาการด าเนินงานในตวัชี้วดัที่มผีลการประเมนิต า่ โดยเฉพาะในประเด็น (1) การเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานให ้

เขา้ถงึง่าย ไม่ซบัซอ้น มช่ีองทางหลากหลายและการเผยแพร่ผลงานหรือขอ้มูลของหน่วยงานใหส้าธารณชนรบัทราบ หน่วยงาน

จะตอ้งมกีารเผยแพรและประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอ านวยความสะดวกในการเขา้ใชง้าน และ

ประเด็น (2) การชี้แจงและการตอบค าถามของหน่วยงาน ช่องทางการติดต่อและขอ้เสนอแนะในการมสี่วนร่วม เมื่อมขีอ้กงัวล

สงสยัเกี่ยวกบัการด าเนินงาน หน่วยงานควรจดัท าและเผยแพร่ช่องทางการตดิต่อ - สอบถามขอ้มลู (อา้งองิจาก o8 Q&A) โดย

มลีกัษณะเป็นการสื่อสารสองทาง รวมทัง้ ควรจดัท าช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยงัเครือข่ายสงัคมออนไลน ์(อา้งอิงจาก  o9 

Social Network) เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นตน้ นอกจากนี้  ควรเผยแพร่ช่องทางดงักล่าวในจุดที่

บคุคลภายนอก สามารถสงัเกตเหน็ไดโ้ดยงา่ย 

และสถาบนัวทิยาลยัชุมชน ควรพฒันาและปรบัปรุงการ ด าเนินการตามแบบวดัการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open 

Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผูต้รวจประเมินมีขอ้เสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ไดร้บั

คะแนน ในประเดน็ดงันี้  

ตวัชี้วดัที ่9 การเปิดเผยขอ้มลู  

ตวัชี้วดัย่อยที ่9.1 ขอ้มลูพื้นฐาน  

-O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี การวเิคราะหป์ญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะมเีนื้อหาไม่เกี่ยวเนื่องกบัการ

ด าเนินงานตามภารกิจหลกัของหน่วยงาน ดงันัน้ หน่วยงานตอ้งแสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี โดยมขีอ้มลู

รายละเอยีดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย ผลการด าเนินการโครงการหรือ ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปญัหา 

อุปสรรค แลขอ้เสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 ทัง้นี้ หากไม่มปีญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ หน่วยงานตอ้งระบุ

ว่า “ไม่ม”ี 

ตวัชี้วดัย่อยที ่9.3 การบริหารเงนิงบประมาณ 

-O20 รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี 1. การวเิคราะหใ์นส่วนของปญัหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในส่วนที่ 

5 เรื่อง การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เกี่ยวขอ้งกบัแผนการใชจ้่าย

งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 2. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่มีการ

วเิคราะหป์ญัหา อุปสรรค แต่เป็นเพยีงขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงการด าเนินงานจากการประเมนิ ITA ไม่ใช่ปญัหา อุปสรรค และ

ขอ้เสนอแนะ ในเรื่องการใชจ้่ายงบประมาณ ดงันัน้ หน่วยงานตอ้งแสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี 
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มขีอ้มูลรายละเอียดสรุปผลการใชจ้่ายงบประมาณ อย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปญัหา อุปสรรค และ

ขอ้เสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 ทัง้นี้ หากไม่มปีญัหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ หน่วยงานตอ้งระบวุ่า “ไม่ม”ี 

รายงานรายละเอยีดผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

แบบวดัการรบัรูข้องผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีภายใน (IIT) 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบติังานหรือใหบ้ริการแก่ผูท่ี้มาติดต่อ ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี มากน้อย

เพยีงใด 

79.43 

(+0.25) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เป็นไปตามข ัน้ตอนทีก่ าหนด 3.57% 3.57% 43.57% 49.29% 79.66 

เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 2.86% 3.57% 47.14% 46.43% 79.19 

 

I2 บคุลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏบิติังานหรือใหบ้ริการ แก่ผูม้าติดต่อทัว่ ๆ ไป กบัผูม้าติดต่อที่รูจ้กัเป็นการ

สว่นตวัอย่างเท่าเทียมกนั มากนอ้ยเพยีงใด 

80.15 

(+0.06)  

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

บคุลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏบิตังิานหรือใหบ้ริการ แก่ผูม้า

ตดิต่อท ัว่ ๆ ไป กบัผูม้าตดิต่อทีรู่จ้กัเป็นการส่วนตวัอย่างเท่า

เทยีมกนั มากนอ้ยเพยีงใด 

1.43% 3.57% 48.57% 46.43% 80.15 

 

I3 บคุลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏบิติังาน ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี อย่างไร 76.16 

(-2.06) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

มุ่งผลส าเร็จของงาน 0.71% 5.00% 43.57% 50.71% 81.56 

ใหค้วามส าคญักบังานมากกว่าธุระส่วนตวั 2.86% 11.43% 50.00% 35.71% 72.99 

พรอ้มรบัผดิชอบ หากความผดิพลาดเกิดจากตนเอง 2.14% 10.71% 50.71% 36.43% 73.94 

 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรบัสิ่งดงัต่อไปน้ี จากผูม้าติดต่อ เพื่อแลกกบัการปฏิบติังาน การ

อนุมติั อนุญาต หรือใหบ้ริการ หรือไม่ 

96.67 

(+0.63) 

หวัขอ้การประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงนิ 2.86% 97.14% 97.14 

ทรพัยส์นิ 3.57% 96.43% 96.43 

ประโยชนอ์ื่น ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้เช่น การลดราคา การรบัความบนัเทงิ เป็นตน้ 3.57% 96.43% 96.43 

 

I5 นอกเหนือจากการรบัจากญาติหรอืจากบคุคล ท่ีใหก้นัในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ

วฒันธรรม หรือใหก้นัตามมารยาทท่ีปฏบิติักนัในสงัคมแลว้ บคุลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรบัสิ่งดงัต่อไปน้ี หรือไม่ 

96.19 

(+0.62) 
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หวัขอ้การประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงนิ 3.57% 96.43% 96.43 

ทรพัยส์นิ 3.57% 96.43% 96.43 

ประโยชนอ์ื่น ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้เช่น การลดราคา การรบัความบนัเทงิ เป็นตน้ 4.29% 95.71% 95.71 

 

I6 บคุลากรในหน่วยงานของท่าน มีการใหส้ิ่งดงัต่อไปน้ี แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรา้ง

ความสมัพนัธท่ี์ดีและคาดหวงัใหมี้การตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

95.00  

(-0.8) 

หวัขอ้การประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงนิ 2.86% 97.14% 97.14 

ทรพัยส์นิ 3.57% 96.43% 96.43 

ประโยชนอ์ื่น ๆ เช่น การยกเวน้ค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพเิศษ เป็นตน้ 8.57% 91.43% 91.43 

 

I7 ท่านรูเ้กี่ยวกบัแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน มากนอ้ยเพยีงใด 65.36  

(-2.83) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ท่านรูเ้กี่ยวกบัแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี ของ

หน่วยงานของท่าน มากนอ้ยเพยีงใด 

0.71% 21.43% 59.29% 18.57% 65.36 

 

I8 หน่วยงานของท่าน ใชจ้า่ยงบประมาณ โดยค านึงถงึประเด็นดงัต่อไปน้ี มากนอ้ยเพยีงใด 81.66 

(+2.21) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

คุม้ค่า 1.43% 6.43% 41.43% 50.71% 80.59 

ไม่บดิเบอืนวตัถปุระสงคข์องงบประมาณทีต่ ัง้ไว ้ 0.71% 5.00% 40.00% 54.29% 82.74 

 

I9 หน่วยงานของท่าน ใชจ้า่ยงบประมาณเพื่อประโยชน์สว่นตวั กลุ่ม หรือพวกพอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 85.49  

(-2.22) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน ใชจ้่ายงบประมาณเพือ่ประโยชน์

ส่วนตวั กลุม่ หรือพวกพอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

72.14% 14.29% 11.43% 2.14% 85.49 

 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวสัดุอปุกรณ์ หรือค่า

เดินทาง ฯลฯ มากนอ้ยเพยีงใด 

90.03 

(0.00) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 
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ไม่มีเลย 

บคุลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเบกิจ่ายเงนิ ทีเ่ป็นเทจ็ 

เช่น ค่าท างานลว่งเวลา ค่าวสัดุอปุกรณ์ หรือค่าเดนิทาง 

ฯลฯ มากนอ้ยเพยีงใด 

78.57% 14.29% 5.71% 1.43% 90.03 

 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจดัซื้ อจดัจา้ง/การจดัหาพสัดุ และการตรวจรบัพสัดุในลกัษณะดงัต่อไปน้ี มากน้อย

เพยีงใด 

82.45 

(+0.23) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 2.86% 3.57% 33.57% 60.00% 83.67 

เอื้อประโยชนใ์หผู้ป้ระกอบการรายใดรายหนึ่ง 66.43% 17.86% 8.57% 7.14% 81.22 

 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสใหท่้าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใชจ้่ายงบประมาณ ตามประเด็น

ดงัต่อไปน้ี มากนอ้ยเพยีงใด 

67.45 

(+3.67) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

สอบถาม 2.14% 16.43% 40.71% 40.71% 73.41 

ทกัทว้ง 7.14% 20.71% 37.14% 35.00% 66.72 

รอ้งเรียน 14.29% 17.86% 35.00% 32.86% 62.20 

 

I13 ท่านไดร้บัมอบหมายงานจากผูบ้งัคบับญัชาอย่างเป็นธรรม มากนอ้ยเพยีงใด 78.44 

(+3.47) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ท่านไดร้บัมอบหมายงานจากผูบ้งัคบับญัชาอย่างเป็นธรรม 

มากนอ้ยเพยีงใด 

1.43% 9.29% 42.14% 47.14% 78.44 

 

I14 ท่านไดร้บัการประเมินผลการปฏบิติังาน ตามระดบัคุณภาพของผลงานอย่างถูกตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 73.45 

(+3.63) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ท่านไดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ตามระดบั

คุณภาพของผลงานอย่างถูกตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

2.86% 12.14% 47.14% 37.86% 73.45 

 

I15 ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน มีการคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุ้นการศึกษา อย่าง

เป็นธรรม มากนอ้ยเพยีงใด 

75.80 

(+6.68) 
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หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน มกีารคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

การศึกษาดูงาน หรือการใหท้นุการศึกษา อย่างเป็นธรรม 

มากนอ้ยเพยีงใด 

1.43% 14.29% 40.00% 44.29% 75.80 

 

I16 ท่านเคยถูกผูบ้งัคบับญัชาส ัง่การใหท้ าธุระสว่นตวัของผูบ้งัคบับญัชา มากนอ้ยเพยีงใด 89.80  

(-0.7) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผูบ้งัคบับญัชาส ัง่การใหท้ าธุระส่วนตวัของ

ผูบ้งัคบับญัชา มากนอ้ยเพยีงใด 

76.43% 17.14% 5.71% 0.71% 89.80 

 

I17 ท่านเคยถูกผูบ้งัคบับญัชาส ัง่การใหท้ าในสิ่งท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือมีความเสี่ยงต่อการทจุริต มากนอ้ยเพยีงใด 93.59 

(+0.55) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผูบ้งัคบับญัชาส ัง่การใหท้ าในสิ่งทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

หรือมคีวามเสีย่งต่อการทจุริต มากนอ้ยเพยีงใด 

85.00% 10.71% 4.29% 0.00% 93.59 

 

I18 การบริหารงานบคุคลของหน่วยงานของท่าน มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี มากนอ้ยเพยีงใด 87.48 

(+1.27) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ถูกแทรกแซงจากผูม้อี  านาจ 68.57% 18.57% 10.71% 2.14% 84.55 

มกีารซื้อขายต าแหน่ง 88.57% 6.43% 5.00% 0.00% 94.53 

เอื้อประโยชนใ์หก้ลุม่หรือพวกพอ้ง 67.86% 17.86% 10.71% 3.57% 83.36 

 

I19 บคุลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรพัยส์นิของราชการ ไปเป็นของสว่นตวั หรือน าไปใหก้ลุ่มหรือพวก

พอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

88.62 

(+0.68) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

บคุลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเอาทรพัยส์นิของ

ราชการ ไปเป็นของส่วนตวั หรือน าไปใหก้ลุม่หรือพวกพอ้ง 

มากนอ้ยเพยีงใด 

74.29% 19.29% 4.29% 2.14% 88.62 
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I20 ขัน้ตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรพัยส์ินของราชการ ไปใชป้ฏิบติังานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก

มากนอ้ยเพยีงใด 

67.99 

(+0.95) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ข ัน้ตอนการขออนุญาตเพือ่ยมืทรพัยส์นิของราชการ ไปใช ้

ปฏบิตังิานในหน่วยงานของท่าน มคีวามสะดวกมากนอ้ยเพยีงใด 

7.14% 11.43% 52.14% 29.29% 67.99 

 

I21 ถา้ตอ้งมีการขอยืมทรพัยส์ินของราชการ ไปใชป้ฏิบติังาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต

อย่างถูกตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

79.66 

(+0.74) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ถา้ตอ้งมกีารขอยมืทรพัยส์นิของราชการ ไปใชป้ฏบิตังิาน 

บคุลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารขออนุญาตอย่าง

ถูกตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

2.14% 4.29% 46.43% 47.14% 79.66 

 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรพัยส์ินของราชการไปใช ้โดยไม่ไดข้ออนุญาตอย่างถูกตอ้ง จาก

หน่วยงานของท่าน มากนอ้ยเพยีงใด 

92.64 

(+1.68) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

บคุคลภายนอกหรือภาคเอกชน มกีารน าทรพัยส์นิของ

ราชการไปใช ้โดยไม่ไดข้ออนุญาตอย่างถูกตอ้ง จาก

หน่วยงานของท่าน มากนอ้ยเพยีงใด 

82.86% 12.14% 5.00% 0.00% 92.64 

 

I23 ท่านรูแ้นวปฏบิติัของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกบัการใชท้รพัยส์นิของราชการที่ถูกตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 72.99  

(-0.6) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ท่านรูแ้นวปฏบิตัขิองหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกบัการใช ้

ทรพัยส์นิของราชการที่ถูกตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

1.43% 12.86% 51.43% 34.29% 72.99 

 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากบัดูแลและตรวจสอบการใชท้รพัยส์นิของราชการ เพื่อป้องกนัไม่ใหมี้การ

น าไปใชป้ระโยชน์สว่นตวั กลุ่ม หรือพวกพอ้ง มากนอ้ยเพียงใด 

74.86 

(+3.66) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 
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หน่วยงานของท่าน มกีารก ากบัดูแลและตรวจสอบการใช ้

ทรพัยส์นิของราชการ เพือ่ป้องกนัไม่ใหม้กีารน าไปใช ้

ประโยชนส์่วนตวั กลุม่ หรือพวกพอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

2.86% 12.86% 41.43% 42.86% 74.86 

 

I25 ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ใหค้วามส าคญั กบัการต่อตา้นการทจุริต มากนอ้ยเพยีงใด 81.27 

(+2.14) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ใหค้วามส าคญั กบั

การต่อตา้นการทจุริต มากนอ้ยเพยีงใด 

1.43% 9.29% 33.57% 55.71% 81.27 

 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี หรือไม่ 80.71 

(+4.14) 

หวัขอ้การประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกนัการทจุริตในหน่วยงานใหม้ปีระสทิธิภาพ 84.29% 15.71% 84.29 

จดัท าแผนงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตของหน่วยงาน 77.14% 22.86% 77.14 

 

I27 หน่วยงานของท่านมีปญัหาการทจุริตท่ียงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข มากนอ้ยเพยีงใด 82.19 

(+15.66) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หน่วยงานของท่านมปีญัหาการทจุริตทีย่งัไม่ไดร้บัการแกไ้ข 

มากนอ้ยเพยีงใด 

63.57% 23.57% 8.57% 4.29% 82.19 

 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี ต่อการทจุริตในหน่วยงาน มากนอ้ยเพยีงใด 69.05  

(-3.68) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เผา้ระวงัการทจุริต 4.29% 15.00% 41.43% 39.29% 71.99 

ตรวจสอบการทจุริต 5.71% 16.43% 40.71% 37.14% 69.84 

ลงโทษทางวนิยั เมือ่มกีารทจุริต 12.14% 15.00% 37.86% 35.00% 65.31 

 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานไป

ปรบัปรุงการท างาน เพื่อป้องกนัการทจุริตในหน่วยงาน มากนอ้ยเพียงใด 

74.60 

(+2.26) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 
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หน่วยงานของท่าน มกีารน าผลการตรวจสอบของฝ่าย

ตรวจสอบ ท ัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรบัปรุงการ

ท างาน เพือ่ป้องกนัการทจุริตในหน่วยงาน มากนอ้ยเพยีงใด 

2.14% 15.71% 38.57% 43.57% 74.60 

 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้ นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น

ดงัต่อไปน้ี อย่างไร 

70.28 

(+1.49) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

สามารถรอ้งเรียนและส่งหลกัฐานไดอ้ย่างสะดวก 5.71% 12.86% 42.14% 39.29% 71.76 

สามารถตดิตามผลการรอ้งเรียนได ้ 5.71% 15.00% 43.57% 35.71% 69.86 

ม ัน่ใจว่าจะมกีารด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 8.57% 10.71% 42.14% 38.57% 70.34 

ม ัน่ใจว่าจะปลอดภยัและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง 10.00% 10.00% 42.86% 37.14% 69.16 

 

แบบวดัการรบัรูข้องผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก (EIT) 

E1 เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏบิติังาน/ใหบ้ริการแก่ท่าน ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี มากนอ้ยเพยีงใด 
83.41 

(+0.91) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เป็นไปตามข ัน้ตอนทีก่ าหนด 1.14% 1.89% 46.59% 50.38% 82.22 

เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 1.14% 1.89% 39.39% 57.58% 84.59 

 

E2 เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏบิติังาน/ใหบ้ริการแก่ท่าน กบัผูม้าติดต่ออืน่ ๆ อย่างเท่าเทียมกนัมาก

นอ้ยเพยีงใด 

83.23  

(-0.34) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่่านตดิต่อ ปฏบิตังิาน/ใหบ้ริการแก่

ท่าน กบัผูม้าตดิต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทยีมกนัมากนอ้ยเพยีงใด 

0.57% 1.33% 46.40% 51.70% 83.23 

 

E3 เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปิดบงัหรือบิดเบือนขอ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินการ/ใหบ้ริการแก่ท่าน 

มากนอ้ยเพยีงใด 

90.61 

(+5.25) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่่านตดิต่อ มกีารปิดบงัหรือ

บดิเบอืนขอ้มลูเกี่ยวกบัการด าเนินการ/ใหบ้ริการแก่ท่าน 

มากนอ้ยเพยีงใด 

81.44% 11.17% 5.11% 2.27% 90.61 
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E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อรอ้งขอใหจ้า่ยหรือใหส้ิ่งดงัต่อไปน้ี 

เพื่อแลกกบัการปฏิบติังาน การอนุมติั อนุญาต หรือใหบ้ริการ หรือไม่ 

98.61 

(+0.51) 

หวัขอ้การประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงนิ 1.33% 98.67% 98.67 

ทรพัยส์นิ 1.33% 98.67% 98.67 

ประโยชนอ์ื่น ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้เช่น การลดราคา การใหค้วามบนัเทงิ เป็นตน้ 1.52% 98.48% 98.48 

 

E5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถงึประโยชน์ของประชาชนและสว่นรวมเป็นหลกั มากนอ้ย

เพยีงใด 

83.05  

(-1.83) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หน่วยงานทีท่่านตดิต่อ มกีารด าเนินงาน โดยค านึงถงึประโยชน์

ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลกั มากนอ้ยเพยีงใด 

0.57% 0.76% 48.11% 50.57% 83.05 

 

E6 การเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี มากนอ้ยเพยีงใด 78.13  

(-2.7) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เขา้ถงึงา่ย ไม่ซบัซอ้น 1.70% 3.03% 50.95% 44.32% 79.45 

มช่ีองทางหลากหลาย 2.08% 3.98% 55.87% 38.07% 76.81 

 

E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือขอ้มูลท่ีสาธารณชนควรรบัทราบอย่างชดัเจน มากน้อย

เพยีงใด 

81.82  

(-1.24) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มกีารเผยแพร่ผลงานหรือขอ้มลูที่

สาธารณชนควรรบัทราบอย่างชดัเจน มากนอ้ยเพยีงใด 

0.19% 4.92% 44.51% 50.38% 81.82 

 

E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรบัฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกบัการด าเนินงาน/การใหบ้ริการ หรือไม่ 94.89 

(+1.6) 

หวัขอ้การประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มช่ีองทางรบัฟงัค าตชิมหรือความคิดเหน็เกี่ยวกบัการด าเนินงาน/

การใหบ้ริการ หรือไม่ 

94.89% 5.11% 94.89 

 

E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบค าถาม เม่ือมีขอ้กงัวลสงสยัเกี่ยวกบัการด าเนินงานไดอ้ย่างชดัเจน 

มากนอ้ยเพยีงใด 

81.64  

(-3.18) 
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หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มกีารชี้แจงและตอบค าถาม เมือ่มี

ขอ้กงัวลสงสยัเกี่ยวกบัการด าเนินงานไดอ้ย่างชดัเจน มาก

นอ้ยเพยีงใด 

0.00% 4.73% 46.02% 49.24% 81.64 

 

E10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางใหผู้ม้าติดต่อรอ้งเรียนการทุจริตของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานหรือไม่ 85.42 

(+1.94) 

หวัขอ้การประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มช่ีองทางใหผู้ม้าตดิต่อรอ้งเรียนการทจุริตของเจา้หนา้ทีใ่น

หน่วยงานหรือไม่ 

85.42% 14.58% 85.42 

 

E11 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรบัปรุงคุณภาพการปฏิบติังาน/การใหบ้ริการใหดี้ขึ้นมากน้อย

เพยีงใด 

78.83 

(+2.37) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่่านตดิต่อ มกีารปรบัปรุงคุณภาพ

การปฏบิตัิงาน/การใหบ้ริการใหด้ขีึ้นมากนอ้ยเพยีงใด 

0.19% 4.73% 53.98% 41.10% 78.83 

 

E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรบัปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การใหบ้ริการดีขึ้ น มากน้อย

เพยีงใด 

82.01 

(+5.97) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มกีารปรบัปรุงวธิีการและข ัน้ตอน

การด าเนินงาน/การใหบ้ริการดขีึ้น มากนอ้ยเพยีงใด 

0.38% 4.92% 43.37% 51.33% 82.01 

 

E13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการด าเนินงาน/การใหบ้ริการ ใหเ้กดิความสะดวกรวดเร็ว

มากขึ้น หรือไม่ 

97.35 

(+0.21) 

หวัขอ้การประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มกีารน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินงาน/การใหบ้ริการ ใหเ้กิด

ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

97.35% 2.65% 97.35 

 

E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสใหผู้ร้บับริการ ผูม้าติดต่อ หรือผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี เขา้ไปมีสว่นร่วมในการ

ปรบัปรุงพฒันาการด าเนินงาน/การใหบ้ริการของหน่วยงานไดดี้ขึ้น มากนอ้ยเพยีงใด 

81.90 

(+7.07) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 
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หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ เปิดโอกาสใหผู้ร้บับริการ ผูม้าตดิต่อ 

หรือผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี เขา้ไปมสี่วนร่วมในการปรบัปรุง

พฒันาการด าเนินงาน/การใหบ้ริการของหน่วยงานไดด้ขีึ้น 

มากนอ้ยเพยีงใด 

0.19% 3.41% 47.35% 49.05% 81.90 

 

E15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรบัปรุงการด าเนินงาน/การใหบ้ริการ ใหมี้ความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อย

เพยีงใด 

84.79 

(+2.09) 

หวัขอ้การประเมิน นอ้ยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย 

นอ้ย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มกีารปรบัปรุงการด าเนินงาน/การ

ใหบ้ริการ ใหม้คีวามโปร่งใสมากขึ้น มากนอ้ยเพยีงใด 

0.57% 1.89% 40.53% 57.01% 84.79 

 

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  100.00 

O9 Social Network  100.00 

ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 

แผนการด าเนินงาน 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี  100.00 

O11 รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 

เดอืน 

 100.00 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี การวเิคราะหป์ญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ

มีเนื้ อหาไม่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินงานตาม

ภารกิจหลกัของหน่วยงาน ตรวจสอบขอ้มูลจาก 

url เดิม เมื่อวนัที่ 24/6/65 พบว่าขอ้มูลที่แสดง

เป็นขอ้เสนอแนะจากการประเมิน ITA ซึ่ง

0.00 
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ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคิดเหน็ คะแนน 

หน่วยงานสามารถน าไปปรบัปรุงการด าเนินงาน 

ท ัง้นี้ ไม่พบการวเิคราะหป์ญัหา อปุสรรค ในการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน 

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 

O20 รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี 1. การวิเคราะหใ์นส่วนของปัญหา อุปสรรคและ

ขอ้เสนอแนะในส่วนที่  5 เรื่ อง การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เกี่ยวขอ้งกบั

แผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

2. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายจากคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่มีการ

วเิคราะหป์ญัหา อปุสรรค จากการตรวจสอบขอ้มูล

จาก url เดิม เมื่อวนัที่ 24/6/65 ตามที่หน่วยงาน

ชี้ แจงเพิ่มเติมพบว่าขอ้มูลด ังกล่าวเป็นเพียง

ขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงการด าเนินงานจากการ

ประเมิน ITA ไม่ ใ ช่ ปัญหา อุปสรรค และ

ขอ้เสนอแนะ ในเรื่องการใชจ่้ายงบประมาณ 

0.00 

การจดัซื้อจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ 

O21 แผนการจดัซื้อจดัจา้งหรือแผนการจดัหาพสัดุ  100.00 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกบัการจดัซื้อจดัจา้งหรือการจดัหา

พสัดุ 

 100.00 

O23 สรุปผลการจดัซื้อจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุรายเดอืน  100.00 

O24 รายงานผลการจดัซื้อจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุประจ าปี  100.00 

ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 

การบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 



 

หน้า 16 | 18 

 

ขอ้ ประเด็นการตรวจ ความคิดเหน็ คะแนน 

O25 นโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคล  100.00 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคล  100.00 

O27 หลกัเกณฑก์ารบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล  100.00 

O28 รายงานผลการบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคลประจ าปี  100.00 

ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.5 การสง่เสริมความโปร่งใส 

การจดัการเรื่องรอ้งเรียนการทจุริต 

O29 แนวปฏบิตักิารจดัการเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตและประพฤติ

มชิอบ 

 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 

มาตรการสง่เสริมความโปร่งใสและป้องกนัการทจุริตภายในหน่วยงาน 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน 

 100.00 

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 100.00 

 

ผูต้อบแบบวดัการรบัรูข้องผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก 

อาย ุ ชาย หญิง อืน่ ๆ 
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ต า่กว่า 20 ปี 54 107 0 

20 – 30 ปี 38 125 0 

31 – 40 ปี 36 82 0 

41 – 50 ปี 12 46 0 

51 – 60 ปี 7 14 0 

มากกว่า 60 ปี 3 4 0 

รวม 150 378 0 

รวมทัง้หมด 528 

ระดบัการศึกษา ชาย หญิง อืน่ ๆ 

ประถมศึกษาหรือต า่กว่า 0 0 0 

มธัยมศึกษาหรือเทยีบเท่า 45 128 0 

อนุปริญญาหรือเทยีบเท่า 69 162 0 

ปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า 26 62 0 

สูงกว่าปริญญาตรี 10 26 0 

อื่น ๆ 0 0 0 

รวม 150 378 0 

รวมทัง้หมด 528 

ติดต่อหน่วยงาน ชาย หญิง อืน่ ๆ 

บคุคลทัว่ไป 108 259 0 

หน่วยงานของรฐั 20 54 0 

องคก์รธุรกิจ 16 27 0 

อื่น ๆ 6 38 0 

รวม 150 378 0 

รวมทัง้หมด 528 

 

ผูต้อบแบบวดัการรบัรูข้องผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีภายใน 

อาย ุ ชาย หญิง อืน่ ๆ 

ต า่กว่า 20 ปี 0 0 0 

20 - 30 ปี 5 18 0 

31 - 40 ปี 17 18 0 

41 - 50 ปี 17 34 1 

51 - 60 ปี 12 13 0 

มากกว่า 60 ปี 5 0 0 

รวม 56 83 1 

รวมทัง้หมด 140 

ระดบัการศึกษา ชาย หญิง อืน่ ๆ 
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ประถมศึกษาหรือต า่กว่า 1 0 0 

มธัยมศึกษาหรือเทยีบเท่า 4 5 0 

อนุปริญญาหรือเทยีบเท่า 3 4 0 

ปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า 12 31 0 

สูงกว่าปริญญาตรี 36 41 1 

อื่น ๆ 0 2 0 

รวม 56 83 1 

รวมทัง้หมด 140 

 

สภาพแวดลอ้มการท างานของเจา้หนา้ท่ีในหหน่วยงานภาครฐั ประจ าปี 2565 

จ านวนบคุลากร 

 

 

ความสุขในการท างาน 

 

 

 

 


