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คำนำ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ได้เข้าร่วมและรับการประเมินตามโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  ซึ่งในภาพรวม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ ่น ได้คะแนนร้อยละ 83.09 คะแนน ระดับผลการประเมิน เท่ากับ B  
ทั้งนี้ เป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่กำหนดให้
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น จึงได้จัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของอบต.หนองเดิ่น เพื่อนำมาสู่ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และเป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานต่อไป  
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
 

1. หลักการของการประเมิน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื ่องมือในการขับเคลื ่อนนโยบายของรัฐ เครื ่องมือหนึ่ง  
โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เ ปรียบเสมือน
เครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานะ และปัญหา
การดำเนินงานด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวย 
ความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการ
ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน การป้องกัน
การทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพสำหรับนำไป
จัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป 

1.1 กลุ่มการประเมิน 
ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น  

ถูกจัดอยู ่ในกลุ ่มจังหวัดที ่ 4 ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม  
มุกดาหาร ร้อยเอ็ดเลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี รวม 12 จังหวัด 

1.2 ระเบียบวิธีการประเมิน 
1) แหล่งข้อมูลในการประเมิน ประกอบไปด้วย 3 แหล่ง ดังนี้ 

(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง 
ที่ทำงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น นับตั้งแต่ในปี 
พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา 

(3) เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นที่ใช้ในการ
สื่อสารต่อสาธารณะ 

2) เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากแต่ละ
แหล่งข้อมูล ดังนี้ 

(1)  แบบว ัดการร ับร ู ้ ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 
/(2) แบบวัด… 
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(2) แบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 

(3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยง
ไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล
จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 
5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  
การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต) 

3) กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างสำหรับการเก็บข้อมูลจากแต่ละ
เครื่องมือในการประเมิน ดังนี้ 

(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ จำนวนร้อยละ 10 
ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง 

(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ จำนวนร้อยละ 10 
ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง 

(3) เว็บไซต์ของหน่วยงาน เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน่ 
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับแต่ละเครื่องมือการประเมิน จะดำเนินการผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และทำให้การดำเนินการประเมินสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและ
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ดังนี้ 

(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT ขั้นแรก คือ การนำการนำ เข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน โดยให้หน่วยงานระบุจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในลงในระบบ ITAS ที่ทำงานให้กับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองเดิ่นมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่นำเข้าข้อมูลลงในระบบ ITAS (ผู้ดูแลระบบของ
หน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลในระบบ ITAS) และขั้นต่อมา คือ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT โดยให้นำ URL หรือ QR code ช่องทางการเข้าตอบแบบสำรวจ IITของหน่วยงาน ไป
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน จากนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะเข้ามา
ตอบแบบสำรวจ IIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง 

(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT ขั ้นแรก คือ การนำเข้าข้อมูลผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก โดยให้หน่วยงานระบุจำนวนประมาณการจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และกรอกรายชื่อ
ตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานตามแบบฟอร์มและตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. หรือคณะที่
ปรึกษาแนะนำ (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล)ขั้น
ต่อมา คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT โดยดำเนินการ 3 วิธีการ ดังนี้  
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วิธีแรก ให้หน่วยงานนำ URL หรือ QR code ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะเข้ามา
ตอบแบบสำรวจ EIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง 

วิธีที่สอง คณะที่ปรึกษาการประเมินจะวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สำคัญของ
หน่วยงานเพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน จากนั้นจะกำหนด
แนวทางและดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักทางวิชาการ ทั้งนี้ อาจเก็บข้อมูลจากรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกตามที่หน่วยงานจัดส่งข้อมูลในระบบ ITAS หรือ อาจขอรับข้อมูลเพิ่มเติม หรืออาจขอเข้าเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามที่หน่วยงาน หรือแหล่งข้อมูลตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

วิธีที่สาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถเข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ของหน่วยงานได้ 
โดยการค้นหาช่องทางการเข้าตอบจากระบบ ITAS เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เคยมารับบริการหรือมา
ติดต่อกับหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 ได้มีโอกาสได้เข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ได้ด้วยตนเองในระบบITAS โดยตรง 

(3) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ OIT ดำเนินการโดยให้หน่วยงานตอบลงในระบบ ITAS โดย
การตอบคำถามมี/ไม่มี พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติม
ประกอบคำตอบ (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมลู)
จากนั้นคณะที่ปรึกษาการประเมินจะตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบจากคำตอบและ
URL ของหน่วยงาน และพิจารณาให้คะแนนโดยอ้างอิงตามความครบถ้วนขององค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในแต่ละประเด็นการประเมิน 

 
1.3 หลักเกณฑ์การประเมินผล 

การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้ 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ยของข้อ
คำถามจากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของข้อ
คำถามจากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนข้อคำถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
คำถาม ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
คำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
คำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบสำรวจ คะแนนเฉลี่ยของ ทุก
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ ทุก
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ ทุก
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

น้ำหนักแบบสำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก 
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1.4 คะแนนและระดับผลการประเมิน ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมี

คะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
คะแนน ระดับ ผลการประเมิน 

95.00 – 100 AA ผ่าน 
85.00 – 94.99 A ผ่าน 
75.00 – 84.99 B ไม่ผ่าน 
65.00 – 74.99 C ไม่ผ่าน 
55.00 – 64.99 D ไม่ผ่าน 
50.00 – 54.99 E ไม่ผ่าน 

0 – 49.99 F ไม่ผ่าน 
 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเดิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.09 คะแนน 
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ B 
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คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การป้องกันการทุจริต 93.75 
2 การเปิดเผยข้อมูล 88.14 
3 การปฏิบัติหน้าที่ 85.68 
4 การใช้อำนาจ 85.36 
5 การใช้งบประมาณ 80.62 
6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.77 
7 คุณภาพการดำเนินงาน 76.83 
8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 74.91 
9 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 74.77 
10 การปรับปรุงการทำงาน 71.64 

จะเห็นได้ว่า จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต ส่วนที่
จะต้องพัฒนา เนื่องจากได้คะแนนต่ำสุดคือ  ตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงการทำงาน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามตัวชี้วัด 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด คือ  
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด OIT ซึ่งสะท้อน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการ 
ผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์
เป ้าหมาย(ร ้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT EIT จึงม ีข ้อเสนอแนะเพื ่อการปรับปร ุงการดำเน ินงานให้มี 
ผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้  

- แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายในเกี ่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่  
การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้ง
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้  

1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ
ในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ  
ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนด
มาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อ  
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบ  
จากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ  
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3) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน 

(job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู ่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื ่อประโยชน์ส ูงสุด 
ของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการ
ป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  

- แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู ้ของผู ้ร ับบริการที ่มีต่อคุณภาพและมาตรฐาน  
การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้  

1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงาน 
ด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ำเสมอ  

2) ประสิทธิภาพการสื ่อสาร จัดทำสื ่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  

3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
3. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเดิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะต้อง
พัฒนา ดังต่อไปนี้ 

3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับ) ได้แก่ 
1) ด้านการป้องกันการทุจริต (ร้อยละ 93.75) จากการเผยแพร่เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึง

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น  
ให้สาธารณชนได้รับทราบ ดังนี้  

- การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหรือนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล หนองเดิ่น ซึ่งเป็นเจตนารมณ์หรือคำม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
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- การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตประจำปี 
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง

ซื่อสัตย์สุจริต  
- การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและมีการกำกับติดตามผลการเนินงาน 

การป้องกันการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ  
- การจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ

ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
มาตรการให้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เป็นต้น 

2) ด้านการเปิดเผยข้อมูล (ร้อยละ 88.15) จากการเผยแพร่เอกสารหรือข้อมูลที ่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ขององ์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ ่น เพื ่อเปิดเผยการดำเนินการของหน่วยงาน 
ให้สาธารณชนได้รับทราบใน ดังนี้ 

- ข้อมูลพื้นฐานได้แก่ ข้อมูล พ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
- การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การ ปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
- การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและ  การจัดซื้อ 

จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร  ทรัพยากรบุคคล  

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล  
- การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน  

3) ด ้านการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่  (ร ้อยละ 85.68 ) เป ็นการประเม ินการร ับร ู ้ของบ ุคลากร 
ภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นใน หน่วยงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักตามมาตรฐานและมีความโปร่งใส ซึ ่งบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ ่นได้มีการ
ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู ้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น  
เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหนา้ที่
ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ยังไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดของบุคลากรหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่และในกรณีช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือแม้แต่
กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิด  
การรับสินบน ได้ในอนาคต 
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3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยท่ีสุด 3 ลำดับ) ได้แก่  
1) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร (ร้อยละ 74.91) เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  

ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งประชาชนระบุว่า องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองเดิ ่นจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบการ เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื ่องต่าง ๆ  
ต่อสาธารณชนเพิ่มขึ้นและการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งผลการดำเนินงานของ  หน่วยงานและข้อมูลที ่สาธารณชน 
ควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคำติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนี้จำเป็นต้องจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต (ร้อยละ 74.77) เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึง
การประเมินเกี ่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่ วยงาน ที ่จะต้องทำให้การทุจริต 
ในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น  
การทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

3) ด้านการปรับปรุงการทำงาน (ร้อยละ 71.64) เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมิน 
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้  ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงาน
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว  
มากยิ ่งขึ ้น โดยจำเป็นต้องมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้ ร ับบริการหรือผู ้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร ่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื ่อให้สอดคล้องกับ  ความต้องการด้วย ทั ้งนี้  นอกจากหน่วยงาน 
จะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ ้นแล้วยังต้องให้  ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงาน 
ให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 
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4. การจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จากข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามตัวชี้วัด จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองเดิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

ตัวช้ีวัด มาตรการ/แนวทางการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การติดตามผล 
1) การปฏิบัติหน้าที่  - จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั ้นตอน ระยะเวลา และ

ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน 
- ทุกส่วนราชการ ตุลาคม 2563 –  

กันยายน 2564 
รายงานความ ก้าวหน้าในที่
ประชุมประจำเดือนทุกเดือน 
และจัดทำสรุปผล ณ สิ้นปี 
งบประมาณ 

2) การใช้งบประมาณ  - จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ
โดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจน
การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ 

- กองคลัง ตุลาคม 2563 –  
กันยายน 2564 

รายงานความ ก้าวหน้าในที่
ประชุมประจำเดือนทุกเดือน 
และจัดทำสรุปผล ณ สิ้นปี 
งบประมาณ 

3) กา ร ใ ช ้ อ ำน า จ ข อ ง
ผู้บริหารด้านการบริหารงาน
บุคคล  

- จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย 
รวมทั ้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู ้ที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงาน 

 ตุลาคม 2563 –  
กันยายน 2564 

รายงานความ ก้าวหน้าในที่
ประชุมประจำเดือนทุกเดือน 
และจัดทำสรุปผล ณ สิ้นปี 
งบประมาณ 

4) การใช ้ทร ัพย ์ส ินของ
ราชการ  

- จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบ
การกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษ
อย่างเคร่งครัด 

- สำนักปลัด 
- กองคลัง 

ตุลาคม 2563 –  
กันยายน 2564 

รายงานความ ก้าวหน้าในที่
ประชุมประจำเดือนทุกเดือน 
และจัดทำสรุปผล ณ สิ้นปี 
งบประมาณ 

/ตัวชี้วัด... 



- 10 – 
 

ตัวช้ีวัด มาตรการ/แนวทางการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การติดตามผล 
5) การแก้ไขปัญหาการ

ทุจริต มุ่ง 
- เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื ่อประโยชน์สูงสุดของ

ส่วนรวม  
- จัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบ

พฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย  
- เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการ

ติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

 ตุลาคม 2563 –  
กันยายน 2564 

รายงานความ ก้าวหน้าในที่
ประชุมประจำเดือนทุกเดือน 
และจัดทำสรุปผล ณ สิ้นปี 
งบประมาณ 

 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

ข้อเสนอแนะ มาตรการ/แนวทางการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การติดตามผล 
1) คุณภาพการดำเนินงาน  - ประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงาน

ด้านต่างๆ  
- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาในการดำเนินงานและรายงาน

ให้ผู้บริหารทราบ 

 ตุลาคม 2563 –  
กันยายน 2564 

รายงานความ ก้าวหน้าในที่
ประชุมประจำเดือนทุกเดือน 
และจัดทำสรุปผล ณ สิ้นปี 
งบประมาณ 

2)  ประส ิทธ ิ ภ าพการ
สื่อสาร  

- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

- มีแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการ
ร่วมประเมิน เพ่ือนำข้อมูลไปปรับปรุงการให้บริการ 

 ตุลาคม 2563 –  
กันยายน 2564 

รายงานความ ก้าวหน้าในที่
ประชุมประจำเดือนทุกเดือน 
และจัดทำสรุปผล ณ สิ้นปี 
งบประมาณ 

3) การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน  

- นำข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู ้มารับ
บริการมาปรับปรุงการให้บริการ 

- ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื ่อสารผ่าน
เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ตุลาคม 2563 –  
กันยายน 2564 

รายงานความ ก้าวหน้าในที่
ประชุมประจำเดือนทุกเดือน 
และจัดทำสรุปผล ณ สิ้นปี 
งบประมาณ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 

- การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
IIT1 การปฏิบัติหน้าที่  คะแนนเฉลี่ย 85.68 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 74.16 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 0.00% 0.00% 73.17% 26.83% 75.85 

เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 2.38% 0.00% 76.19% 21.43% 72.48 

 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มาก
น้อยเพียงใด 

70.28 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้
มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่าง
เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

2.50% 0.00% 82.50% 15.00% 70.28 

 
 
 
 
 
 



 
 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 72.10 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

มุ่งผลสำเร็จของงาน 0.00% 0.00% 85.37% 14.63% 71.83 

ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 0.00% 0.00% 85.37% 14.63% 71.83 

พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 0.00% 82.93% 17.07% 72.63 

 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

99.17 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 2.50% 97.50% 97.50 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

 
 
 
 
 



 
 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
รับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

99.19 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 2.44% 97.56% 97.56 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความ
บันเทิง เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

99.19 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็น
กรณีพิเศษ เป็นต้น 

2.44% 97.56% 97.56 

 
 
 



IIT2 การใช้งบประมาณ  คะแนนเฉลี่ย 80.62 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 68.60 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 5.00% 85.00% 10.00% 68.60 

 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 72.36 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

คุ้มค่า 0.00% 0.00% 82.50% 17.50% 72.78 

ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 0.00% 0.00% 85.00% 15.00% 71.95 

 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 95.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

92.50% 2.50% 2.50% 2.50% 95.00 

 
 
 



 
 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น 
ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ  
มากน้อยเพียงใด 

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 

 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 81.91 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 0.00% 2.63% 81.58% 15.79% 71.32 

เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 87.50% 5.00% 5.00% 2.50% 92.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 65.83 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สอบถาม 2.50% 5.00% 85.00% 7.50% 66.10 

ทักท้วง 2.50% 5.00% 85.00% 7.50% 66.10 

ร้องเรียน 5.00% 2.50% 85.00% 7.50% 65.28 

 
IIT3 การใช้อำนาจ  คะแนนเฉลี่ย 85.36 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 70.73 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

0.00% 2.27% 84.09% 13.64% 70.73 

 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 72.37 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 83.72% 16.28% 72.37 

 



I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 71.58 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

0.00% 2.33% 81.40% 16.28% 71.58 

 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 

 

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 99.23 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมี
ความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

97.67% 2.33% 0.00% 0.00% 99.23 

 
 
 
 



 
 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 98.23 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 95.45% 2.27% 2.27% 0.00% 97.73 

มีการซื้อขายตำแหน่ง 97.73% 0.00% 2.27% 0.00% 98.48 

เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 97.73% 0.00% 2.27% 0.00% 98.48 

 
IIT4 การใช้ทรัพย์สินขิงทางราชการ  คะแนนเฉลี่ย 79.77 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 99.20 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไป
เป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

97.56% 2.44% 0.00% 0.00% 99.20 

 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 71.83 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 85.37% 14.63% 71.83 



 
 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 71.13 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากร
ในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

0.00% 0.00% 87.50% 12.50% 71.13 

 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

95.93 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มาก
น้อยเพียงใด 

92.68% 2.44% 4.88% 0.00% 95.93 

 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 68.59 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.00% 2.44% 90.24% 7.32% 68.59 



 
 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

71.95 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 85.00% 15.00% 71.95 

 
IIT5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  คะแนนเฉลี่ย 74.77 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 69.49 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ กับการ
ต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

2.56% 2.56% 79.49% 15.38% 69.49 

 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 98.72 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 97.44% 2.56% 97.44 

จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 100.00% 0.00% 100.00 



 
 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 69.55 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อย
เพียงใด 

0.00% 5.26% 81.58% 13.16% 69.55 

 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 70.62 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เผ้าระวังการทุจริต 0.00% 2.56% 82.05% 15.38% 71.21 

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 5.13% 79.49% 15.38% 70.33 

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 0.00% 5.13% 79.49% 15.38% 70.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

70.33 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 5.13% 79.49% 15.38% 70.33 

 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 69.92 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 0.00% 2.56% 84.62% 12.82% 70.36 

สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 0.00% 2.56% 84.62% 12.82% 70.36 

มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 0.00% 5.13% 82.05% 12.82% 69.49 

มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 0.00% 5.13% 82.05% 12.82% 69.49 

 
 
 
 
 



 
 
- การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
EIT6 คุณภาพการดำเนินงาน  คะแนนเฉลี่ย 76.83 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 72.38 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 0.00% 6.25% 65.63% 28.13% 74.16 

เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 0.00% 0.00% 89.06% 10.94% 70.61 

 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 70.09 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน 
กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 90.63% 9.38% 70.09 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มาก
น้อยเพียงใด 

69.50 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

0.00% 7.81% 76.56% 15.63% 69.50 

 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน 
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 0.00% 100.00% 100.00 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 72.16 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 84.38% 15.63% 72.16 

 
EIT7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  คะแนนเฉลี่ย 74.91 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 67.92 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 0.00% 7.69% 76.92% 15.38% 69.46 

มีช่องทางหลากหลาย 0.00% 10.77% 80.00% 9.23% 66.38 

 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 64.31 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 15.38
% 

76.92
% 

7.69% 64.31 

 



 
 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 93.85 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ 
หรือไม่ 

93.85
% 

6.15% 93.85 

 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 70.02 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 3.08% 84.62
% 

12.31% 70.02 

 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 78.46 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 78.46% 21.54% 78.46 

 
 
 
 
 
 



 
 
EIT8 การปรับปรุงการทำงาน  คะแนนเฉลี่ย 71.64 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 67.92 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน6 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

0.00% 9.23% 78.46% 12.31% 67.92 

 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 68.97 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

0.00% 6.15% 81.54
% 

12.31% 68.97 

 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 93.85 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น หรือไม่ 

93.85
% 

6.15% 93.85 

 
 
 



 
 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

64.22 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

3.13% 17.19
% 

64.06
% 

15.63% 64.22 

 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 63.25 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 20.00
% 

70.77% 9.23% 63.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
- การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
OIT9 การเปิดเผยข้อมูล  คะแนนเฉลี่ย 88.14 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O1 โครงสร้าง 
 

100.00 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
 

100.00 

O3 อำนาจหน้าที่ 
 

100.00 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
 

100.00 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 
 

100.00 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

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 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
แผนการดำเนนิงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O10 แผนดำเนินงานประจำปี 
 

100.00 

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 
6 เดือน 

รายละเอียดข้อมูลที่แสดงไม่ใช่รายงานกำกับติดตามการ
ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม มีแต่งบประมาณ 

0.00 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ไม่มีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน มีแต่งบประมาณ 0.00 

การปฏิบัติงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

100.00 

 
 
 
 



 
 
การให้บริการ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
 

100.00 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
 

100.00 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
 

100.00 

O17 E-Service 
 

100.00 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 

100.00 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี รอบ 6 เดือน 

 
100.00 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 

100.00 

 
 
 
 
 



 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
 

100.00 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 

 
100.00 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 

100.00 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี 

ไม่มีรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
ตรวจพบแต่รายงานประจำเดือนซึ่งไม่แสดงข้อมูลภาพรวมของทั้ง
ปี 

0.00 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

100.00 

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 
100.00 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

100.00 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 

 
100.00 

 



 
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ไม่มีแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (รายละเอียดที่นำเสนอ เป็นแนวทางการ
จัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป) 

0.00 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

100.00 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 
 

100.00 

 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
 

100.00 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 

100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OIT10 การป้องกันการทุจริต  คะแนนเฉลี่ย 93.75 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
 

100.00 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร -ไม่ใช่กิจกรรมของหน่วยงานที่จัดขึ้นเอง /เป็นการเข้าร่วม
กิจกรรมของหน่วยงานอ่ืน - ไม่ใช่การดำเนินการในปี พ.ศ. 
2563 

0.00 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
 

100.00 

O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

100.00 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

100.00 

 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
 

100.00 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 

 
100.00 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
 

100.00 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

 
100.00 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 
100.00 

 
 
 
 



 
ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

อายุ ชาย หญิง อ่ืนๆ 

ต่ำกว่า 20 ปี 0 0 0 

20 – 30 ป ี 8 4 0 

31 – 40 ป ี 1 10 0 

41 – 50 ป ี 18 14 0 

51 – 60 ป ี 7 2 0 

มากกว่า 60 ปี 0 0 0 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อ่ืนๆ 

ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 0 0 0 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 2 6 0 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 16 6 0 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 11 14 0 

สูงกว่าปริญญาตรี 5 4 0 

อ่ืน ๆ 0 0 0 

ติดต่อหน่วยงาน ชาย หญิง อ่ืนๆ 

บุคคลทั่วไป 8 5 0 

หน่วยงานของรัฐ 26 21 0 

องค์กรธุรกิจ 0 0 0 

อ่ืน ๆ 0 4 0 

 
 
 
 
 
 



ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

อาย ุ ชาย หญิง อ่ืนๆ 

ต่ำกว่า 20 ปี 0 0 0 

20 - 30 ปี 0 5 0 

31 - 40 ปี 6 6 0 

41 - 50 ปี 7 9 0 

51 - 60 ปี 3 2 0 

มากกว่า 60 ปี 0 0 0 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อ่ืนๆ 

ประถมศึกษาหรือตำกว่า 1 1 0 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 6 0 0 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 5 7 0 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 4 6 0 

สูงกว่าปริญญาตรี 0 8 0 

อ่ืน ๆ 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สภาพแวดล้อมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 

 
 
 
 
 
 
ความสุขในการทำงาน 

 
 
 
 
 


