
 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  โทร 0 4591 5866    
 

ที ่ศก 77601/-        วันที่  18 มกรำคม 2565 
 

เรื่อง  รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
         (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564          

 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 

เรื่องเดิม 
  ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด ได้เข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ก ำหนด ซึ่งส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ได้ด ำเนินกำรประเมินผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตำมประกำศส ำนักงำน ป.ป.ช. เรื่อง ผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2564 นั้น          

  ข้อเท็จจริง 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้แจ้งผล
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๔ พร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำ
รำยงำนกำรกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ ๒๕๖๔                   
เพ่ือเป็นกำรน ำผลกำรประเมินไปพิจำรณำปรับปรุง พัฒนำ และยกระดับ ตลอดจนเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำร
ประเมิน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ได้คะแนนรวม 92.54 คะแนน 
ผลการประเมินระดับ A 

  ข้อเสนอแนะ  
  เ พ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ                     
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 สำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส เห็นควรด ำเนินกำร
วิเครำะห์ผลกำรประเมินและด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำนให้ดีขึ้น  
  ส ำนักปลัด จึงได้วิเครำะห์ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ                      
พ.ศ. 2564 เพ่ือปรับปรุงกำรท ำงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 ต่อไป รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยหนังสือ
ฉบับนี้ 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ  
 
                                                                        (ลงชื่อ).......................................................  
                                     (นำยด ำรงศักดิ์   มุขขันธ์)         
                                                    หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

/ควำมเห็น... 
 





ประกาศสำนักงาน ป.ป.ข.
เร่ือง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ข. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
และคณะที่ปรึกษาจาก ๔ สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราขการ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ น้ัน

การประเมิน ITA เปีนเคร่ืองมือในเขิงบวกท่ีมุ่งพัฒนาระบบราขการใทยในเขิงสร้างสรรค์ 
มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเคร่ืองมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ 
ท่ัวประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปิญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมิน 
ท่ีได้จะฃ่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปไข่ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มืประสิทธิภาพ ท้ังในด้านการปฏิบัติงาน 
การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประขาขน อีกท้ังยังเปีนประโยซน่ต่อการนำไปใข่ในการจัดทำแนวทาง 
/มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิขอบในปีงบประมาณต่อไปด้วย นอกจากน้ี การประเมิน ITA ยังได้รับ 
การยอมรับและถูกกำหนดให้เป็นเคร่ืองมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามตัวซ้ีวัดท่ีกำหนดไว้ 
ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ฃาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ ดังน้ัน การประเมิน ITA 

จึงไมได้มีเพียงเฉพาะกิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของแต่ละหน่วยงานภาครัฐ 
แต่ยังประกอบด้วยกิจกรรมภายในของแต่ละหน่วยงานในการยกระดับการเปิดเผยข่อมูลภาครัฐและการปรับปรุง 
พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานในมิติต่างๆตามกรอบการประเมินให้ดีย่ิงข้ึนด้วย

การประเมิน (TA มีกระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามหลักการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) 
โดยคำนิงถึงการเก็บข่อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ เพ่ือให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะ 
ขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข่อมูลจาก ๓ ส่วน ดังน้ี

ส่วนท่ี ๑ การเก็บข่อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับท่ีปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
ได้มีโอกาสเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรของตนเอง โดยสอบถาม 
การรับรู้และความคิดเห็นใน ๕ ตัว1ข้ีวัด ได้แก่

ตัวข้ีวัดท่ี ๑ การปฏิบัติหน้าท่ี
ตัวข้ีวัดท่ี ๒ การใข้งบประมาณ
ตัวข้ีวัดท่ี ๓ การใข่อำนาจ
ตัวข้ีวัดท่ี ๔ การใช้ทรัพย์สินของราขการ
ตัวข้ีวัดท่ี ๕ การแก้ไขป้ญหาการทุจริต

/ส่า-นที ...



- ๒ -

ส่วนท่ี ๒ การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External 
Integrity and Transparency Assessment: EIT)ในช่วงปีงบประมาณพ.ศ. ๒(ะ๖๔ โดยสอบถามการรับรู้ 
และความคิดเห็นใน ๓ ตัว'ข้ีวัด ได้แก่

ตัวช้ีวัดท่ี ๖ คุณภาพการดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
ตัวช้ีวัดท่ี ๘ การปรับปรุงการทำงาน

ส่วนท่ี ๓ การเปีดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) เบนการตรวจสอบระดับการเปีดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐท่ีเผยแพร่ไว้ 
ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรืกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เช่ียวชาญและคนกลาง 
(third party) เปีนผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมให้ข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินท่ีกำหนด 
แบ่งออกเป็น ๒ ตัวช้ีวัด ได้แก่

ตัวช้ีวัดท่ี ๙ การเปีดเผยข้อมูล 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑0 การฟ้องกันการทุจริต

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้เร่ิมกระบวนการประเมินผ่านระบบ ITA5 
ท่ีเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/ ต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ และได้สิ้นสุดกระบวนการประเมินๆ 
เม่ือวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ซ่ีงแม้ว่าในปีงบประมาณน้ี หน่วยงานภาครัฐจะพบกับอุปสรรคในการดำเนินงาน 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 
แต่หน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือช่ีงกันและกัน จนสามารถดำเนินการประเมิน 
ตามข้ันตอนท่ีกำหนดได้ครบถ้วนท้ัง ๘,๓๐๐ หน่วยงาน อีกท้ังในปีงบประมาณน้ี ยังมีประซาซนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
เข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความเห็นต่อการดำเนินงาบของหน่วยงานภาครัฐเพ่ิมมากฃ๋ีนเป็นจำนวนถึง ๑1๓๓๑,๔๘๘ ราย 
โดยตลอดกระบวนการประเมิน ITA ท่ีผ่านมา คณะอนุกรรมการกำกับและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๔๖๔ และ 
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาบของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๔๖๔ ได้กำกับการดำเนินงานและพิจารณากล่ันกรองข้อมูลผลการประเมิน ITA เป็นท่ีเรียบร้อย 
แล้ว ดังน้ัน คณะกรรมการ ป.ป.ซ. จึงได้มีมติในการประขุมคร้ังท่ี ๑๑๔/๒๔๖๔ เม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๔๖๔ 

เห็นซอบให้สำนักงาน ป.ป.ซ. ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ให้หน่วยงานภาครัฐ 
ท่ีเข้าร่วมการประเมินและสาธารณซนรับทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ฉบับน้ี 
ท้ังน้ีหน่วยงานภาครัฐท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA สามารถรับทราบรายละเอียดผลการประเมิน ITA ของตนเอง 
ได้ทางระบบ ITAS ท่ีเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/ ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี \ป ี'^  สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายวรวิทย์ สุขบุญ) 
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ข.



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
Integrity and Transparency Assessment: ITA 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแบบท้ายประกาศลำปักงาบ ป.ป.ข. เรอง ผลการประเมิบคุณธรรมและความ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีง'บประมาณ พ.ศ. 2564





รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

คะแนนภาพรวมหนวยงานองคการบริหารสวนตำบลอีปาด : 92.54 คะแนน

ระดับผลการประเมิน : A

คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน

1 การเปดเผยขอมูล 100.00

2 การปองกันการทุจริต 100.00

3 การปฏิบัติหนาท่ี 95.67

4 การใชอำนาจ 93.16

5 การใชทรัพยสินของราชการ 92.50

6 การแกไขปญหาการทุจริต 91.97

7 การใชงบประมาณ 91.63

8 คุณภาพการดำเนินงาน 88.23

9 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 81.86

10 การปรับปรุงการทำงาน 76.35
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การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ
91.97คณุภาพการดําเนนิงาน
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ประสทิธภิาพการสื�อสาร
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การปรับปรงุการทํางาน
76.35

การเปิดเผยขอ้มลู
100.00

การป้องกนัการทจุรติ
100.00



กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

     หนวยงานของทานไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564 จำนวน 92.54 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หนวยงานสามารถดำเนินการไดคอนขางครบถวน และมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการดำเนินการตามตัวชี้

วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA โดยมีบางสวนท่ีตองปรับปรุงหรือเปดเผยขอมูลราวรอยละ 5-15 ของตัวช้ีวัดหรือขอคำถามท้ังหมด ดังน้ัน หนวยงานพึง

พิจารณาผลประเมินเพ่ือนำไปสูการพัฒนาในจุดท่ียังคงเปนปญหา โดยหากมีการวางแผนแกไขปรับปรุงอยางตอเน่ือง คาดหมายไดวาหนวยงานจะสามารถยก

ระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสไดอยางมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสรางความเชื่อม่ันศรัทธา สรางความไววางใจแกสาธารณชนไดมากยิ่ง

ข้ึนในปตอๆ ไป ท้ังน้ี ประเด็นท่ีควรมีการเปดเผย หรือบริหารจัดการใหดียิ่งขึ้น ไดแก - เพ่ิมชองทางติดตอ หรือมีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจา

หนาท่ีในหนวยงาน - เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ข้ันตอนการดำเนินงาน/การใหบริการใหดีขึ้น - เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการของ

หนวยงานใหดีข้ึน - เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวย

งานใหดีข้ึน - สงเสริมการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจนมากขึ้น - สงเสริมการเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีเขาถึงงาย ไมซับ

ซอน และเพ่ิมชองทางท่ีหลากหลายมากข้ึน - สงเสริมการประชาสัมพันธและใหขอมูลเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงานของทานมากขึ้น -

ปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการใหมีความโปรงใสมากขึ้น - กำกับติดตามการทำงานของเจาหนาท่ีของหนวยงานวามีการติดตอ ปฏิบัติงาน และใหบริการแก

ประชาชนเปนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนด - สงเสริมใหหนวยงานของทาน เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ โดยเพิ่มการ

ใหสอบถาม ทักทวง รองเรียน - สงเสริมการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/ การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น - เพิ่มมาตรการกำกับใหเจา

หนาท่ีของหนวยงานใหบริการประชาชนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ

แนวโนม้
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รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2564

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูท่ีมาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 88.08

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 2.70% 0.00% 29.73% 67.57% 89.40

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 2.70% 0.00% 37.84% 59.46% 86.76

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอท่ัว ๆ ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอย

เพียงใด

92.08

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอท่ัว ๆ ไป

กับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 33.33% 66.67% 92.08

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปน้ี อยางไร 93.84

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

มุงผลสำเร็จของงาน 0.00% 0.00% 24.32% 75.68% 94.72

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 0.00% 0.00% 27.03% 72.97% 93.40

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 0.00% 27.03% 72.97% 93.40

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับส่ิงดังตอไปน้ี จากผูมาติดตอ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 0.00% 100.00% 100.00

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม

มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับส่ิงดังตอไปน้ี หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00



I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม

มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับส่ิงดังตอไปน้ี หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 0.00% 100.00% 100.00

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหส่ิงดังตอไปน้ี แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีและคาดหวังใหมีการตอบแทน

ในอนาคต หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชนอ่ืน ๆ เชน การยกเวนคาบริการ การอำนวยความสะดวกเปนกรณีพิเศษ เปนตน 0.00% 100.00% 100.00

I7 ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 80.04

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มาก

นอยเพียงใด

0.00% 28.95% 28.95% 42.11% 80.04

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 93.40

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

คุมคา 0.00% 0.00% 34.21% 65.79% 93.40

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณท่ีตั้งไว 0.00% 0.00% 31.58% 68.42% 93.40

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 98.68

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

89.47% 10.53% 0.00% 0.00% 98.68



I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ท่ีเปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ท่ีเปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 100.00

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ท่ีเปนเท็จ เชน คาทำงานลวง

เวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 96.70

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 0.00% 0.00% 23.68% 76.32% 94.72

เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 89.47% 10.53% 0.00% 0.00% 98.68

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 80.95

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สอบถาม 8.33% 11.11% 27.78% 52.78% 82.72

ทักทวง 8.33% 13.89% 27.78% 50.00% 81.40

รองเรียน 13.89% 13.89% 22.22% 50.00% 78.72

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 88.08

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 0.00% 5.56% 33.33% 61.11% 88.08

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 88.08

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 2.86% 34.29% 62.86% 88.08

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 92.08



หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 92.08

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ

การใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 31.43% 68.57% 92.08

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 97.36

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอย

เพียงใด

88.57% 11.43% 0.00% 0.00% 97.36

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงท่ีไมถูกตอง หรือมีความเส่ียงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 97.36

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงท่ีไมถูกตอง หรือมีความเส่ียงตอการ

ทุจริต มากนอยเพียงใด

88.57% 11.43% 0.00% 0.00% 97.36

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 96.01

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 82.86% 14.29% 2.86% 0.00% 94.68

มีการซ้ือขายตำแหนง 88.57% 11.43% 0.00% 0.00% 97.36

เอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 88.24% 8.82% 2.94% 0.00% 96.00

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 97.36

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว

หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

90.00% 10.00% 0.00% 0.00% 97.36



I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 90.72

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 90.72

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

0.00% 3.33% 16.67% 80.00% 90.72

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 92.08

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน

ของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 23.33% 76.67% 92.08

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 98.68

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

96.67% 3.33% 0.00% 0.00% 98.68

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง มากนอยเพียงใด 86.76

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.00% 3.33% 30.00% 66.67% 86.76

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด

89.40

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด

0.00% 3.33% 26.67% 70.00% 89.40

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 92.04



หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 92.04

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต

มากนอยเพียงใด

0.00% 2.86% 25.71% 71.43% 92.04

I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปน้ี หรือไม 100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 100.00% 0.00% 100.00

จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 100.00% 0.00% 100.00

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 85.40

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 5.71% 0.00% 25.71% 68.57% 85.40

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปน้ี ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 92.52

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เผาระวังการทุจริต 0.00% 0.00% 28.57% 71.43% 92.08

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 0.00% 28.57% 71.43% 92.08

ลงโทษทางวินัย เม่ือมีการทุจริต 0.00% 0.00% 22.86% 77.14% 93.40

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริต

ในหนวยงาน มากนอยเพียงใด

92.08

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 31.43% 68.57% 92.08



I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปน้ี อยางไร 89.75

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปน้ี อยางไร 89.75

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 89.44

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 89.44

ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 0.00% 2.86% 28.57% 68.57% 90.72

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 0.00% 2.86% 31.43% 65.71% 89.40

E1 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 80.73

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 3.33% 0.00% 46.67% 50.00% 81.27

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 60.00% 40.00% 80.20

E2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 84.60

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ

อ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 46.67% 53.33% 84.60

E3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ใหขอมูลเก่ียวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย

เพียงใด

89.00

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ใหขอมูลเก่ียวกับการดำเนินการ/ใหบริการ

แกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 33.33% 66.67% 89.00

E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอรองขอใหจายหรือใหส่ิงดังตอไปน้ี เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00



E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอรองขอใหจายหรือใหส่ิงดังตอไปน้ี เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

100.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน 0.00% 100.00% 100.00

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 86.80

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 86.80

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 77.98

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.00% 3.33% 70.00% 26.67% 74.67

มีชองทางหลากหลาย 0.00% 0.00% 56.67% 43.33% 81.30

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 77.97

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 3.33% 60.00% 36.67% 77.97

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 90.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ

หรือไม

90.00% 10.00% 90.00

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เม่ือมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 93.37

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เม่ือมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 93.37

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เม่ือมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับ

การดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 3.33% 13.33% 83.33% 93.37

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานหรือไม 70.00

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานหรือไม 70.00% 30.00% 70.00

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 72.40

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

3.33% 6.67% 60.00% 30.00% 72.40

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 72.40

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 10.00% 63.33% 26.67% 72.40

E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 83.33

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวก

รวดเร็วมากข้ึน หรือไม

83.33% 16.67% 83.33

E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

73.47

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

73.47

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

3.33% 10.00% 50.00% 36.67% 73.47

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 80.17

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 3.33% 53.33% 43.33% 80.17

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสราง 100.00

O2 ขอมูลผูบริหาร 100.00

O3 อำนาจหนาท่ี 100.00

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 100.00

O5 ขอมูลการติดตอ 100.00

O6 กฎหมายท่ีเก่ียวของ 100.00

ขาวประชาสัมพันธ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O7 ขาวประชาสัมพันธ 100.00

การปฏิสัมพันธขอมูล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O8 Q&A 100.00

O9 Social Network 100.00



ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดำเนินงานประจำป 100.00

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 เดือน 100.00

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป 100.00

การปฏิบัติงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00

การใหบริการ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 100.00

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 100.00

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ 100.00

O17 E-Service 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณประจำป

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป รอบ 6

เดือน

100.00

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00

O22 ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 100.00

O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00

O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 100.00



ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

O30 ชองทางแจงเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

O31 ขอมูลเชิงสถิติเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 100.00

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 100.00

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป 100.00

O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต 100.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนนขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 100.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 100.00

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำ

ป รอบ 6 เดือน

100.00

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 100.00

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน

100.00



ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อ่ืนๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 – 30 ป 2 4 0

31 – 40 ป 1 2 0

41 – 50 ป 0 10 0

51 – 60 ป 3 7 0

มากกวา 60 ป 0 1 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อ่ืนๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 2 7 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 2 12 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 0 0 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 2 4 0

สูงกวาปริญญาตรี 0 1 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อ่ืนๆ

บุคคลท่ัวไป 5 21 0

หนวยงานของรัฐ 0 0 0

องคกรธุรกิจ 0 1 0

อ่ืน ๆ 1 2 0



ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อ่ืนๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 - 30 ป 1 0 0

31 - 40 ป 3 5 0

41 - 50 ป 4 4 0

51 - 60 ป 4 2 0

มากกวา 60 ป 2 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อ่ืนๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 1 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 4 0 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 4 2 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 4 7 0

สูงกวาปริญญาตรี 1 2 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาท่ีในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2564

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน

 48.00%  48.00%  4.00%  0.00%

ระยะเวลาการปฏบิตังิาน(ปี)

จํา
นว
น(
คน

)

เพศชาย
เพศหญงิ
เพศอื�นๆ

1 - 5 ปี ุ6 - 10 ปี 11 - 20 ปี
0

2

4

6

8



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA  ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากผลการประเมิน  ITA  ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด พบว่า  มีผลคะแนน  92.54  คะแนน   
อยู่ในระดับ  A  ดังนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด  ได้ดังนี้   

ตัวช้ีวัดของการประเมิน  ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่             95.67  คะแนน จากผลคะแนน  IIT  พบว่า  มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง 

- การใช้งบประมาณ  พบว่า บุคลากรภายในหน่วยงานขาด
การรับรู้ต่อการด าเนินการต่างๆของหน่วยงาน  เกี่ยวกับการใช้
จ่ายงบประมาณนับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส  รวมไปถึงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ   

2. การใช้งบประมาณ           91.63  คะแนน 

3. การใช้อ านาจ                 93.16  คะแนน - การใช้อ านาจ  พบว่า การประเมินและการเลื่อนระดับยัง
ขาดความเป็นธรรม หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 92.50 คะแนน - การใช้ทรัพย์สินของราชการ  พบว่า บุคลากรบางส่วนยังไม่
ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและบุคลากร
ภายนอกหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัดของการประเมิน  ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต   91.97 คะแนน - การแก้ไขปัญหาการทุจริต  พบว่า  หน่วยงานโดยผู้บริหาร

สูงสุดยังไม่ให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  
หน่วยงานควรมีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  ประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต  ควรมีกระบวนการ
เฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงาน  รวมถึงการน าผล
การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT) 
1. คุณภาพการด าเนินงาน      88.23  คะแนน จากผลคะแนน  EIT  พบว่า  มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง 

- คุณภาพการด าเนินงาน  พบว่า  ขาดการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานต่างๆอย่างทั่วถึง
และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร    81.86  คะแนน - ประสิทธิภาพการสื่อสาร  พบว่า  หน่วยงานต้องจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วย 
งานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล  และมีการปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง   

3. การปรับปรุงการท างาน     76.35  คะแนน - การปรับปรุงระบบการท างาน  พบว่า  ผู้บริหารและบุคลากร 
ขาดการปรึกษาหารือ เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  และส่งเสริมให้ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ 
ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ  มาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT)   
1. การเปิดเผยข้อมูล 100  คะแนน จากผลคะแนน  OIT  พบว่า  มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง 

การป้องกันการทุจริต  พบว่า  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ระดับสูงสุดของหน่วยงานในการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกให้
เห็นถึงการต่อต้านการทุจริต  การด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงให้เห็นถึงความส าคัญกับการปรับปรุง  พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. การป้องกันการทุจริต 100  คะแนน 
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2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
การติดตามผล 

เสริมสร้างการรับรู้ให้ 
กับบุคลากร 

เสริมสร้างการรับรู้ให้บุคลากรมี
ความสนใจในการใช้จ่ายงบ 
ประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ  กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุ 

ส านักปลัด ต.ต. 64 - มี.ค. 65 รายงานผลการด าเนิน 
งานในที่ประชุมประจ า 
เดือนพนักงานส่วนต าบล 
ในเดือนเมษายน  

การมอบหมายงานการ 
ปฏิบัติงาน การประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานตาม 
ระดับคุณภพของงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

จัดท ารายละเอียดต าแหน่ง
งานและเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
และเปิดเผย 

ส านักปลัด ต.ต. 64 - มี.ค. 65 แจ้งผลการประเมินในการ 
ประชุมประจ าเดือน 
พนักงานส่วนต าบล 
ในเดือนเมษายน  2565 

มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยว 
กับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติในการ
ทรัพย์สินของราชการ  สร้าง
ระบบการตรวจก ากับดูแล
และติดตามตรวจสอบการยืม- 
คืน 

กองคลัง ต.ต. 64 - มี.ค. 65 รายงานผลการด าเนิน 
งานในที่ประชุมประจ า 
เดือนพนักงานส่วนต าบล 
ในเดือนเมษายน  2565 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

ประชุมการจัดท ามาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ส านักปลัด ต.ต. 64 - มี.ค. 65 รายงานผลการด าเนินงาน 
ในที่ประชุมประจ าเดือน 
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการ  และการประชุม
พนักงานส่วนต าบลพนัก 
งานจ้าง   

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร 

-เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน  
-ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
ส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 

ทุกส านัก/
กอง 

ต.ต. 64 - มี.ค. 65 ประชุมประจ าเดือน 
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ทุกเดือน 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

การปรับปรุงพัฒนาการ 
ปฏิบัติงานการให้บริการ 
ผู้มาติดต่อราชการที่เป็น 
ไปตามขั้นตอนระยะ 
เวลาที่ก าหนด 

ทบทวนปรับปรุงการลดขั้นตอน 
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการให้เป็นปัจจุบัน 

ทุกส านัก/
กอง 

ต.ค.64  ประชุมคณะท างานปรับ 
ปรุงขั้นตอนและระยะเวลา 
ปฏิบัติราชการ  

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

- ส่ ง เส ริ ม ห น่ วย งาน ด้ าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 
-มอบนโยบายคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
-รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ 

ส านักปลัด ต.ค. 64 –เม.ย.65 ผู้บริหารท้องถิ่นส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  มอบนโยบาย 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการประชุมผู้บริหารและ 
หัวหน้าส่วนราชการ 
และการประชุมพนักงาน 
ส่วนต าบล  พนักงานจ้าง 
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