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ผลการประเมินจ าแนกตามแบบการตรวจประเมิน 

ตัวชี้วัด คะแนน แบบประเมิน อันดับผลคะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 85.58 IIT 3 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 77.38 IIT 7 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 78.79 IIT 5 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.64 IIT 6 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 70.49 IIT 8 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 82.10 EIT 4 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 64.44 EIT 9 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 63.75 EIT 10 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 OIT 1 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 87.50 OIT 2 

 
รายละเอียดผลการประเมินจ าแนกตามแบบการตรวจประเมิน 

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ส ำนักงำน กสม. เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดส่ง
ข้อมูลบุคลำกรส ำนักงำน กสม. ลงในระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน            
ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITAS) ที่ส ำนักงำน ป.ป.ช ก ำหนด และประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรเข้ำไปตอบแบบสอบถำม
ในระบบดังกล่ำว ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 38 คน 

-คุณลักษณะของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
บุคลำกรในหน่วยงำนที่ทำงำนให้กับหน่วยงำนมำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ตั้งแต่ระดับ

ผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำ ข้ำรำชกำร/พนักงำน ไปจนถึงลูกจ้ำง/พนักงำนจ้ำง จ ำนวนเป้ำหมำย ร้อยละ 10 
ของจ ำนวนผู้มีส่วนได้เสียภำยใน  

 



-๓- 

-ประเด็นและผลการประเมิน จ านวน 5 ตัวช้ีวัด 
๑) ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่  85.58 คะแนน 
๒) ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ 77.38 คะแนน 
๓) ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ  78.79 คะแนน 

 ๔) ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 78.64 คะแนน 
๕) ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 70.49 คะแนน  

โดยมีผลคะแนนรำยข้อ ดังนี้ 
 

ข้อค าถาม คะแนน 
I25 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของท่ำน ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มำกน้อย
เพียงใด 

80.84 

I26 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 82.89 
- ทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ 81.58 
- จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน 84.21 
I27 ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนของท่ำน ได้รับกำรแก้ไข มำกน้อยเพียงใด 64.13 
I28 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ ต่อกำรทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อย
เพียงใด 

64.41 

- เฝ้ำระวังกำรทุจริต 64.11 
- ตรวจสอบกำรทุจริต 69.45 
- ลงโทษทำงวินัย 59.68 
I29 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำน ไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อย
เพียงใด 

68.55 

I30 หำกท่ำนพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงำนของท่ำน ท่ำนมีควำมคิด
เห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่ำงไร 

62.13 

- สำมำรถร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก 65.89 
- สำมำรถติดตำมผลกำรร้องเรียนได้ 60.61 
- มั่นใจว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ 64.11 
- มั่นใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 57.89 
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๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ส ำนักงำน กสม. เป็นผู้ด ำเนินกำร
จัดส่งรำยชื่อผู้รับบริกำรภำยนอก ลงในระบบ ITAS โดย ป.ป.ช. เป็นผู้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินเอง ทั้งนี้ 
มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ ำนวน 42 คน 

-คุณลักษณะของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงำนของรัฐอ่ืนที่มำรับบริกำรหรือมำติดต่อตำม

ภำรกิจของหน่วยงำนในปีงบประมำณที่ประเมิน จ ำนวนเป้ำหมำย ร้อยละ 10 ของจ ำนวนผู้มีส่วนได้เสีย
ภำยนอก  

-ประเด็นและผลการประเมิน จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
๑) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 82.10 คะแนน  
๒) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 64.44 คะแนน  
๓) ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 63.75 คะแนน  
โดยมีผลคะแนนรำยข้อ ดังนี้ 

ข้อค าถาม คะแนน 

E11 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/
กำรให้บริกำรให้ดีขึ้นมำกน้อยเพียงใด 

62.86 

E12 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

63.64 

E13 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำร ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น หรือไม่ 

76.19 

E14 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนได้ดีข้ึน มำกน้อยเพียงใด 

48.48 

E15 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำม
โปร่งใสมำกข้ึน มำกน้อยเพียงใด 

67.60 

 

๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ส ำนักงำน กสม. เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดท ำ
และรวบรวมข้อมูลลงในระบบ ITAS จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด 48 ข้อค ำถำม โดยมีรำยละเอียดผลกำรประเมิน ดังนี้ 

๑) ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนน 
๒) ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 87.50 คะแนน 

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ในข้อค ำถำมกำรประเมิน O39 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
ประจ ำปี และ O40 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี รอบ 6 เดือน           
ไม่ผ่ำนกำรประเมิน ได้ ๐ คะแนน (ศูนย์)   
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ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานมีคะแนน IIT อยู่ ในระดับดี (Good) บ่งชี้ ให้ เห็นว่ำหน่วยงำนมีแนวโน้ม           
กำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมหลักกำรควำมโปร่งใสและมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน โดยบุคลำกรส่วนใหญ่       
ยังเชื่อมั่นและแสดงควำมไว้วำงใจที่มีต่อกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรที่มุ่งสู่กำรป้องกันและปรำบปร ำมกำร
ทุจริตอย่ำงมีประสิทธิผล อย่ำงไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นกำรพัฒนำส ำหรับหน่วยงำนที่ได้คะแนนในระดับดี 
คือ  

1) ควรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม  
2) กำรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
3) เปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
4) จัดให้มีช่องทำงเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในสำมำรถแจ้งเบำะแสอันควรสงสัย          

โดยมีมำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษำไว้เป็นควำมลับ   

ในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ (Fair) ชี้ให้เห็นว่ำประชำชนหรือผู้รับบริกำร
ยังคงมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนว่ำยึดหลักตำมมำตรฐำน แต่อยู่ในระดับที่ไม่สูง    
มำกนัก  ในส่วนของประสิทธิภำพกำรสื่อสำร แม้หน่วยงำนจะมีกำรวำงระบบกำรสื่อสำร แต่ข่ำวสำรอำจยัง          
ไม่เป็นปัจจุบันมำกนัก นอกจำกนี้ แม้จะมีควำมพยำยำมปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้เกิด  
กำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ แต่ยังไม่เกิดประสิทธิผลเท่ำที่ควร  ซึ่งสิ่งที่ควรเป็นประเด็นกำรพัฒนำส ำหรับ
หน่วยงำนที่ได้คะแนนในระดับพอใช้ โดยควรด ำเนินกำรอย่ำงเข้มข้นมำกขึ้น คือ  

1) กำรพัฒนำให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้ติดต่อด้วยควำมโปร่งใส 
เป็นไปตำมข้ันตอนและระยะเวลำที่ก ำหนด  

2) ควรมีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน   
3) พัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำน โดยเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำ

ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำน กำรบริกำรให้เกิดควำมโปร่งใส 
ปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนให้ดีขึ้น 

หน่วยงานมีคะแนน OIT อยู่ ในระดับดีมาก (Very Good) โดยมีกำรวำงระบบที่ดี            
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบอย่ำงเป็นปัจจุบัน ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูล
ทั้งหมดแสดงถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนที่จะป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถ
เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ หำกหน่วยงำนวำงแผนกำรด ำเนินงำนในส่วนที่ยังมีข้อติดขัดอยู่บ้ำงเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะในชุดข้อมูลย่อยโดยเฉพำะชุดข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงำน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่พบว่ำยังไม่เผยแพร่          
เป็นปัจจุบันมำกที่สุดเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอ่ืนๆ  น่ำจะท ำให้หน่วยงำนสำมำรถยกระดับตนเองสู่ระดับดีมำกได้    
ในอนำคตอันใกล ้
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รายละเอียดผลคะแนนประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 75.16 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุดหรือ  

ไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่
ก าหนด 

4.26% 4.26% 48.94% 42.55% 77.34 

โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

4.26% 10.64% 53.19% 31.91% 72.97 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว
เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

72.97 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มเีลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็น
การส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อย
เพียงใด 

 

 

6.38% 57.45% 34.04% 72.97 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     -๗- 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

 

 

 

70.63 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

มุ่งผลส าเร็จของงาน 0.00% 4.26% 63.83% 31.91% 75.63 

ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระ
ส่วนตัว 

2.13% 10.64% 65.96% 21.28% 68.61 

พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาด
เกิดจากตนเอง 

2.13% 23.40% 48.94% 25.53% 67.66 

I4 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

97.37 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 4.26% 95.74% 94.74 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 
การรับความบันเทิง เป็นต้น 

4.26% 95.74% 97.37 



-๘- 

I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่ 

99.12 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 2.13% 97.87% 97.37 

ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น 
การลดราคา หรือรับความบันเทิง เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

98.25 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 2.13% 97.87% 97.37 

ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การ
อ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

2.13% 97.87% 97.37 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๙- 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 62.32 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

0.00% 30.43% 45.65% 23.91% 62.32 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 76.45 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

คุ้มค่า 0.00% 17.39% 47.83% 34.78% 73.76 

ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

 

0.00% 6.52% 54.35% 39.13% 79.13 



-๑๐- 

 

 

 

 

 

 

 

 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 87.79 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

71.11% 22.22% 6.67% 0.00% 87.79 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

86.08 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่า
ท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย
เพียงใด 

 

62.22% 33.33% 4.44% 0.00% 86.08 



-๑๑- 

 

 

 

 

 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

83.41 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2.17% 6.52% 39.13
% 

52.17% 80.82 

เอ้ือประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง 

71.11% 20.00% 8.89% 0.00% 86.00 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

68.23 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สอบถาม 8.89% 11.11% 46.67
% 

33.33% 69.42 

ทักท้วง 8.89% 17.78% 40.00
% 

33.33% 66.76 

ร้องเรียน 2.22% 24.44% 40.00
% 

33.33% 68.50 



-๑๒- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 68.50 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน 
มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็น
ธรรม มากน้อยเพียงใด 

2.33% 18.60% 48.84% 30.23% 68.50 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 74.71 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 9.30% 55.81% 34.88% 74.71 



-๑๓- 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

69.45 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

0.00% 16.28% 58.14% 25.58% 69.45 

I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 90.42 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่ง
การให้ท่านท าธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

 

 

76.74% 20.93% 2.33% 0.00%[ 

  

90.42 



-๑๔- 

 

 

 

 

 

 

 

 

I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต มากน้อยเพียงใด 

93.89 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการ
สั่งการให้ท่านท าในสิ่งที่ไม่
ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อ
การทุจริต มากน้อยเพียงใด 

83.72% 13.95% 2.33% 0.00% 93.89 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 75.76 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

คะแนน 

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 35.71% 28.57% 35.71
% 

0.00% 64.87 

มีการซื้อขายต าแหน่ง 83.33% 16.67% 0.00% 0.00% 94.79 

เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง 

30.95% 47.62% 19.05
% 

2.38% 67.63 



-๑๕- 

 

 

 

 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 

87.79 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน มีการเอา
ทรัพย์สินของราชการ
ไปเป็นของส่วนตัว 
หรือน าไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

65.12% 30.23% 4.65% 0.00% 87.79 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อย
เพียงใด 

64.18 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ขั้นตอนการขออนุญาต
เพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวก มากน้อย
เพียงใด 

2.33% 20.93% 65.12% 11.63% 64.18 



-๑๖- 

I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

78.21 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

กรณีท่ีต้องมีการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ปฏบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการ
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

2.33% 9.30% 46.51% 41.86% 78.21 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

93.05 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน มีการน า
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ 
โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง จากหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด 

80.95% 19.05% 0.00% 0.00% 93.05 

 

 

 

 

 

 



-๑๗- 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 76.50 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.00% 7.14% 59.52% 33.33% 76.50 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

72.08 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด 

2.38% 11.90% 57.14% 28.57% 72.08 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๘- 

 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 80.84 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานของท่าน ให้
ความส าคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริต มาก
น้อยเพียงใด 

0.00% 7.14% 47.62% 45.24% 80.84 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 82.89 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

83.33% 16.67% 81.58 

จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน 

83.33% 16.67% 84.21 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๙- 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 64.13 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ปัญหาการทุจริตใน
หน่วยงานของท่าน ได้รับ
การแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

2.38% 21.43% 54.76% 21.43% 64.13 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 64.41 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เฝ้าระวังการทุจริต 2.38% 28.57% 47.62% 21.43% 64.11 

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 16.67% 61.90% 21.43% 69.45 

ลงโทษทางวินัย 2.38% 35.71% 45.24% 16.67% 59.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๐- 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

68.55 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มี
การน าผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้ง
ภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุง
การท างาน เพ่ือป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน 
มากน้อยเพียงใด 

2.38% 19.05% 57.14% 21.43% 68.55 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

62.13 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สามารถร้องเรียนและส่ง
หลักฐานได้อย่างสะดวก 

2.38% 21.43% 52.38% 23.81% 65.89 

สามารถติดตามผลการ
ร้องเรียนได้ 

4.76% 26.19% 50.00% 19.05% 60.61 

มั่นใจว่าจะมีการ
ด าเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา 

2.38% 26.19% 47.62% 23.81% 64.11 

      

 



-๒๑- 

รายละเอียดผลคะแนนประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 

 

 

 

 

 

 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

75.96 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน
ที่ก าหนด 

4.76% 2.38% 52.38% 40.48% 76.36 

โปร่งใสเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4.76% 2.38% 54.76% 38.10% 75.57 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่า
เทียมกันมากน้อยเพียงใด 

79.50 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มา
ติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียม
กันมากน้อยเพียงใด 

0.00% 7.14% 47.62% 45.24% 79.50 



-๒๒- 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

77.90 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการ
แก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล 
มากน้อยเพียงใด 

2.38% 7.14% 45.24% 45.24% 77.90 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้อง
ขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ให้บริการ หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น 
การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

 

 

 

 

 



-๒๓- 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก มากน้อยเพียงใด 

77.14 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการ
ด าเนินงาน โดย
ค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก 
มากน้อยเพียงใด 

2.38% 4.76% 52.38% 40.48% 77.14 

 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 67.17 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 4.76% 19.05% 47.62% 28.57% 66.76 

มีช่องทางหลากหลาย 4.76% 16.67% 50.00% 28.57% 67.57 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๔- 

 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

59.57 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

4.76% 30.95% 45.24% 19.05% 59.57 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ 
หรือไม่ 

66.67 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ 
หรือไม่ 

66.67% 33.33% 66.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๕- 

 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

69.26 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีการชี้แจงและตอบ
ค าถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

4.76% 4.76% 69.05% 21.43% 69.26 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
หรือไม่ 

59.52 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
หรือไม่ 

59.52% 40.48% 59.52 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๖- 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมาก
น้อยเพียงใด 

62.86 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้
ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

7.14% 14.29% 61.90% 16.67% 62.86 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

63.64 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

7.14% 14.29% 59.52% 19.05% 63.64 

 

 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

76.19 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

76.19% 23.81% 76.19 

 



-๒๗- 

 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

48.48 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานได้ดีขึ้น มาก
น้อยเพียงใด 

19.05% 26.19% 45.24% 9.52% 48.48 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มาก
น้อยเพียงใด 

67.60 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
การปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ 
ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
มากน้อยเพียงใด 

2.38% 16.67% 57.14% 23.81% 67.60 

 

 

 

 



-๒๘- 

รายละเอียดผลคะแนนประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O1 โครงสร้าง  100.00 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร  100.00 

O3 อ านาจหน้าที่  100.00 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

 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 พบข้อมูลที่แสดงบน
เว็บไซต์ 

100.00 

 



-๒๙- 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

แผนการด าเนนิงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี  100.00 

O11 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 100.00 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  100.00 

การปฏิบัติงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  100.00 

การให้บริการ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  100.00 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  100.00 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

 100.00 

O17 E-Service  100.00 

 

 

 



-๓๐- 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  100.00 

O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 100.00 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  100.00 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  100.00 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 

 100.00 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 

 100.00 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

 100.00 

 

 

 

 

 

 



-๓๑- 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  100.00 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 100.00 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 100.00 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

 100.00 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

 100.00 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  100.00 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจ าปี 

 100.00 

 

 

 

 

 



-๓๒- 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  100.00 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  100.00 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  100.00 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  100.00 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  100.00 

O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

 100.00 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  100.00 

 

 

 



-๓๓- 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี  0.00 

O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 0.00 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 

 100.00 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  100.00 

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  100.00 

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  100.00 

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  100.00 

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน  100.00 

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรว่ม 

 100.00 

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  100.00 

 



-๓๔- 

รายละเอียดข้อมูลผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

อายุ ชาย หญิง อ่ืนๆ 

ต ่ำกว่ำ 20 ปี 0 0 0 

20 – 30 ปี 1 5 0 

31 – 40 ปี 7 8 0 

41 – 50 ปี 1 6 0 

51 – 60 ปี 3 7 0 

มำกกว่ำ 60 ปี 0 0 0 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อ่ืนๆ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 0 0 0 

มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 0 0 0 

อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 0 1 0 

ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 6 10 0 

สูงกว่ำปริญญำตรี 6 15 0 

อื น ๆ 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



-๓๕- 

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

อายุ ชาย หญิง อ่ืนๆ 

ต ่ำกว่ำ 20 ปี 0 0 0 

20 – 30 ปี 7 6 0 

31 – 40 ปี 6 3 0 

41 – 50 ปี 2 2 0 

51 – 60 ปี 8 3 0 

มำกกว่ำ 60 ปี 3 2 0 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อ่ืนๆ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 1 0 0 

มัธยมศึกษำหรือ
เทียบเท่ำ 

4 2 0 

อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 3 0 0 

ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 12 9 0 

สูงกว่ำปริญญำตรี 6 5 0 

อื น ๆ 0 0 0 

ติดต่อหน่วยงาน ชาย หญิง อ่ืนๆ 

บุคคลทั วไป 10 6 0 

หน่วยงำนของรัฐ 6 6 0 

องค์กรธุรกิจ 6 2 0 

อื น ๆ 4 2 0 

 


