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คำนำ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ได้เข้าร่วมและรับการประเมินตามโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  ทั้งนี้ ผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเด่ิน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เท่ากับ 98.19 คะแนน สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนดเกณฑ์ไว้คือ 85 
คะแนน อยู่ในระดับ AA 

ทั้งนี้ จากผลการประเมิน สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงและ 
เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานในปีต่อไป องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเด่ิน 
เพื่อนำมาสู่ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานต่อไป  
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเด่ิน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

 
1. หลักการของการประเมิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ถ ือเป็นเคร ื ่องมือในการขับเคลื ่อนนโยบายของร ัฐ เคร ื ่องมือหนึ่ง  
โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือน
เครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานะ 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 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเด่ิน  

ถูกจัดอยู่ในกลุ ่มจังหวัดที่ 4 ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ 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 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเด่ิน 
ต้ังแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง 
ท่ีทำงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเด่ินมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น นับตั้งแต่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา 

(3) เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นที่ใช้ในการ
ส่ือสารต่อสาธารณะ 

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
วัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

/(2) แบบวัด… 
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(2) แบบวัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี ้วัด ได้แก่ ตัวชี ้วัดคุณภาพการดำเนิน งาน ตัวชี ้วัด
ประสิทธิภาพการส่ือสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 

(3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมท้ังระบุ URL เพื่อเช่ือมโยง
ไปสู่แหล่งท่ีอยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล
จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 
5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี ้วัดย่อย ได้แก่  
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 

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 เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเด่ิน 
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับแต่ละเครื่องมือการประเมิน จะดำเนินการผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ซึ ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี
สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และทำให้การดำเนินการประเมินสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและ
เป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ 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 ขั้นแรก คือ การนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก โดยให้หน่วยงานระบุจำนวนประมาณการจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และกรอกรายช่ือ
ตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานตามแบบฟอร์มและตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. หรือคณะท่ี
ปรึกษาแนะนำ (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล)ขั้น
ต่อมา คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT โดยดำเนินการ 3 วิธีการ ดังนี้  
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วิธีแรก ให้หน่วยงานนำ URL หรือ QR code ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้

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

วิธีที่สอง คณะที่ปรึกษาการประเมินจะวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สำคัญของ
หน่วยงานเพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน จากนั้นจะกำหนด
แนวทางและดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักทางวิชาการ ท้ังนี้ อาจเก็บข้อมูลจากรายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกตามที่หน่วยงานจัดส่งข้อมูลในระบบ ITAS หรือ อาจขอรับข้อมูลเพิ่มเติม หรืออาจขอเข้าเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามท่ีหน่วยงาน หรือแหล่งข้อมูลตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

วิธีที่สาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถเข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ของหน่วยงานได้ 
โดยการค้นหาช่องทางการเข้าตอบจากระบบ ITAS เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เคยมารับบริการหรือมา
ติดต่อกับหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 ได้มีโอกาสได้เข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ได้ด้วยตนเองในระบบITAS โดยตรง 

(3) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ OIT ดำเนินการโดยให้หน่วยงานตอบลงในระบบ ITAS  
โดยการตอบคำถามมี/ไม่มี พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื ่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู ่ของข้อมูล และระบุคำอธิบาย
เพิ่มเติมประกอบคำตอบ (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติ
ข้อมูล)จากนั้นคณะที่ปรึกษาการประเมินจะตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบจาก
คำตอบและURL ของหน่วยงาน และพิจารณาให้คะแนนโดยอ้างอิงตามความครบถ้วนขององค์ประกอบตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในแต่ละประเด็นการประเมิน 

 
1.3 หลักเกณฑ์การประเมินผล 

การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้ 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อคำถาม คะแนนเฉล่ียของข้อ
คำถามจากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนเฉล่ียของข้อ
คำถามจากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนข้อคำถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉล่ียของทุกข้อ
คำถาม ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉล่ียของทุกข้อ
คำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉล่ียของทุกข้อ
คำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉล่ียของทุก
ตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบสำรวจ คะแนนเฉล่ียของ ทุก
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉล่ียของ ทุก
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉล่ียของ ทุก
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

น้ำหนักแบบสำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก 

 
 
 
 
 

/1.4 คะแนน… 



- 4 - 
 
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. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเด่ิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเด่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.19 คะแนน 
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ AA 

 
-  การร ับร ู ้ ของผ ู ้ ม ีส ่ วนได ้ส ่ วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) คะแนนรวม IIT 99.498.704 
- การร ับร ู ้ของผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) คะแนนรวม EIT 95.27 
-  ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ ม ู ล ส า ธ า ร ณ ะ  ( Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) คะแนนรวม OIT 100.00 
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คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 
อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 การเปิดเผยข้อมูล  100.00 
2 การป้องกันการทุจริต  100.00 
3 การปฏิบัติหน้าท่ี 99.48 
4 การใช้อำนาจ 99.20 
5 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  98.79 
6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.27 
7 การใช้งบประมาณ 97.78 
8 คุณภาพการดำเนินงาน 95.44 
9 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  95.36 
10 การปรับปรุงการทำงาน 95.01 

จะเห็นได้ว ่า จุดแข็งที ่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี ้ว ัดด้านการปฏิบัต ิหน ้าท่ี  
การเป ิดเผยข ้อม ูล และการป ้องก ันการท ุจร ิต ส ่วนที ่จะต ้องพ ัฒนา เน ื ่องจากได ้คะแนนต่ำสุด  
คือ ตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงการทำงาน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามตัวชี้วัด 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เท่ากับ 98.19 คะแนน สูงกว่า 
ค่าเป้าหมายท่ีกำหนดเกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ AA โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

- ผลคะแนนการประเมินเครื ่องมือ แบบวัดการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT)  
มีค่าคะแนนเท่ากับ 98.70 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี มีผลคะแนน เท่ากับ 99.48 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ 97.78 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อำนาจ มีผลคะแนน เท่ากับ 99.20 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ  98.79 คะแนน 
ตัวชีว้ัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 98.27 คะแนน 
ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal 

Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าท่ี  

ที ่ดีเยี ่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั ้งนี ้ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตาม ตัวชี ้ว ัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ ซึ ่งผู ้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวช้ี วัดที ่มีผล 
การประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ในหน่วยงานเท่าท่ีควร หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี (อ้างอิงจาก o18) โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่
บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือ
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการ
ส่ือสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ประเด็น บุคลากร 
ในหน่วยงานบางรายมีการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุอย่างไม่เปิดเผยและไม่เป็นธรรม  
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หน่วยงานควรจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อ้างอิงจาก o21) พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ  
ให้ครบตามองค์ประกอบ(อ้างอิงจาก o22) โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือนหรือรายปี 
เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก (อ้างอิง
จาก o23, o24) และประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้มี  
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเท่าท่ีควร หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ - 
สอบถาม(อ้างอิงจาก o8) เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักท้วงในเรื ่องการใช้จ่าย
งบประมาณ รวมถึงพัฒนาและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
เพื่อให้บุคลากรสามารถร้องเรียนในกรณีท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง(อ้างอิงจาก o29, o30) 

 
- ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

มีผลคะแนน เท่ากับ 95.27 คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  
ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 95.44 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร มีผลคะแนน เท่ากับ 95.36 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 95.01 คะแนน 
ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ ่น ได้มีการดำเนินการตามตัวชี ้ว ัดที ่ 6 คุณภาพ 

การดำเนินงาน ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8 
การปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัด
ที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็น การปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน  
ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพ
ดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (อ้างอิงจาก o12) หรือจาก
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจาก o42) และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจาก o43) และ ประเด็น การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้
ดีขึ้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
(อ้างอิงจาก o33) ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่
ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก o8) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการ
รับฟังความคิดเห็น (อ้างอิงจาก o32) ของผู้ท่ีมาติดต่อหรือรับบริการ  

 
- ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

มีค่าคะแนนเท่ากับ 100.00 คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 10  การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน 
ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 

Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเด่ิน ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้
และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

 
 

/3. การวิเคราะห์... 
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3. การวิเคราะหข์้อมูล 
จากข้อ 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามตัวชี้วัด จะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเด่ิน มี

ผลคะแนนการประเมินทุกตัวชี ้วัดมากกว่า 90 คะแนน แต่ทั ้งนี ้ ผู ้ตรวจประเมินได้มีข้อเสนอแนะ ในการ
ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินต่ำ ดังนี้ 

3.1 บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในหน่วยงานเท่าที่ควร 
หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (อ้างอิงจาก 
o18) โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
หรืออาจจัดทำในส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน 
และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทาง
ออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

3.2 บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุอย่างไม่
เปิดเผยและไม่เป็นธรรม หน่วยงานควรจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อ้างอิงจาก o21) พร้อมทั้งเผยแพร่
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ครบตามองค์ประกอบ(อ้างอิงจาก o22) โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/
จัดหาพัสดุรายเดือนหรือรายปี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร
ภายในและบุคคลภายนอก (อ้างอิงจาก o23, o24)  

3.3 บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณเท่าท่ีควร หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ สอบถาม (อ้างอิงจาก o8) 
เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์ขั ้นตอนและช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ร้องเรียนในกรณีท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง(อ้างอิงจาก o29, o30) 

3.4 การปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น หน่วยงานควร
นำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุป
จากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (อ้างอิงจาก o12) หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส (อ้างอิงจาก o42) และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจาก 
o43)  

3.5 การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก 
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก o33) ผ่านการดำเนินการ โครงการ 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก 
o8) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (อ้างอิงจาก o32) ของผู้ที่มา
ติดต่อหรือรับบริการ 
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4. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ 3 พบว่ามีประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  

ท่ีควรพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนี้ 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 2  
การใช้งบประมาณ 

เป ็นต ัวช ี ้ว ัดท ี ่ม ีว ัตถ ุประสงค ์ เพื่อ
ประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน ของตนเอง ในประเด็น
ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ก ั บก าร ใช ้ จ ่ า ย เ งิ น
งบประมาณ น ับต ั ้ งแต ่การจ ัดทำ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ ้มค่า เป็นไป ตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงิน
ของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หร ื อค ่ า เด ิ นทาง  ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซ ื ้อจัดจ้างและการ
ตรวจรับ พัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้
ความสำค ัญก ับการเป ิดโอกาสให้
บ ุคลากรภายในม ีส ่วนร ่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 

1. หน่วยงานควรมีการพัฒนาว ิธ ีการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการใช้
จ ่ ายงบประมาณประจำปี  โดยอาจ
พิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายใน
ห น ่ ว ย ง า น  ห ร ื อ อ า จ จ ั ด ท ำ ใ น ส่ื อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล 
หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์
ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่อง
ทางการส ื ่อสารต ่าง ๆ เช ่น ช ่องทาง
ออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
2. ควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี โดยอาจพิจารณาจัดประชุม
ชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจ
จัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการ
สรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าว
ประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้
บ ุคลากรภายในหน่วยงานได้ร ับทราบ
อย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) 
หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์  
3. หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ช่องทาง
ในการติดต่อ เพื ่อให้บุคลากรได้แสดง
ความคิดเห็น สอบถาม หรือทักท้วงใน
เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงพัฒนา
และประชาสัมพันธ์ขั ้นตอนและช่องทาง
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพื่อให้บุคลากรสามารถร้องเรียนใน
กรณีท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง 

 
/ตัวชี้วัด... 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 8  
การปรับปร ุงระบบ
การทำงาน 

เป ็นต ัวช ี ้ว ัดท ี ่ม ีว ัตถ ุประสงค ์ เพื่อ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงาน ต่อการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปร ุงพ ัฒนาหน่วยงาน ท้ั  งการ
ปฏ ิ บ ั ต ิ ง านของ  เ จ ้ าหน ้ าท ี ่ และ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการดำเนินงาน  เพื ่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่ งขึ้น โดยควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อ เข้ามา มีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
ท้ั  งน ี ้  นอกจากหน ่วยงาน  จะต ้อง
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น
แล้ว ย ังควรให้ความสำคัญกับการ
ปรับปร ุงการดำเนินงานให้มี  ความ
โปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 

1. หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดง 
ให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพ
ดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถ
สร ุปจากรายงานผลการดำเน ิน ง าน
ประจำปี  หร ือจากมาตรการส ่ง เสริม
ค ุณธรรมและความโปร ่งใส และการ
ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 
2 .  ห น ่ ว ย ง าน คว ร เ ป ิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่าน
การดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรม 
ต่าง ๆ อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและ
เผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถาม
ข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสอง
ทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้ท่ีมาติดต่อหรือรับบริการ 
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเด่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 

ข้อเสนอแนะ 
มาตรการ/แนวทางการ

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การกำกับ
ติดตาม 

-  ก า ร ใ ช้
งบประมาณ  

- จัดประชุมชี ้แจงแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปี ผลการ
เบิกจ่าย ให้แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงานทราบในการประชุม
ประจำเดือน 

 - จ ัดทำส ื ่อประชาส ัมพ ันธ์
แผนการ ใช ้ จ ่ ายงบประมาณ
ประจำปี ผลการเบิกจ่าย และ
เผยแพร่ข ้อมูลบนเว็บไซต์และ  
Facebook ของหน่วยงาน ให้ง่าย
ต่อการเข้าถึงข้อมูลและปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบัน 

- มีช่องทางการสื ่อสารท่ีเป็น
แบบ 2 ทาง (กระทู้สนทนาถาม - 
ตอบ)  

- มีช่องทางการร้องเรียนทุจริต
ประพฤติมิชอบ และข้อมูลการ
ร้องเรียนจะมีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ทุกวันและเก็บรักษาข้อมูลเป็น
ความลับ 

- สำนักปลัด ตุลาคม 2565 –  
กันยายน 2566 

รายงานความ 
ก้าวหน้าในท่ี
ประชุม
ประจำเดือน 
และจัดทำ
สรุปผล ณ ส้ินป ี
งบประมาณ 

ก า ร ป ร ั บ ป รุ ง
ระบบการทำงาน 

- การจัดทำระบบขอรับบร ิการ
ออนไลน์ E-service  ทางเว็บไซต์
หน่วยงาน เพื่อเพิ่มความสะดวก
และลดเวลาการเข้ามาขอรับบริการ    

- มีแบบประเมินความพึงพอใจ 
/แบบแสดงความเห็นคิด ผ่านทาง
เว ็ บ ไซต ์หน ่ วยงาน  เพ ื ่ อ ให้
ประชาชนผู ้มาร ับบร ิการร ่วม
ประเมิน เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง
การให้บริการ 

 

- สำนักปลัด ตุลาคม 2565 –  
กันยายน 2566 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ
ตรวจสอบการ
ขอรับบริการทุก
วัน และรายงาน
การขอรับ
บริการให้
ผู้บริหารทราบ
เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าท่ี
ดำเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
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ข้อเสนอแนะ มาตรการ/แนวทางการ

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
การกำกับ
ติดตาม 

ก า ร ป ร ั บ ป รุ ง
ระบบการทำงาน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประ เม ินผลแผนพ ัฒนา
ท ้องถ ิ ่น  เพ ื ่ อตรวจสอบและ
ต ิดตามความก ้าวหน ้าในการ
บร ิ ห า รจ ั ดก า ร โ คร ง ก า ร ใ น
แผนพัฒนาของหน่วยงาน และให้
สามารถเสนอความคิดเห็นในการ
พัฒนาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

- สำนักปลัด ตุลาคม 2565 –  
กันยายน 2566 

การจัดประชุม
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และ
จัดทำรายงาน
ผลการ
ดำเนินการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565 

- การรบัรู้ของผู้มีส่วนได้สว่นเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  คะแนนรวม IIT 98.70 
IIT1 การปฏิบัติหน้าที่  คะแนนเฉลี่ย 99.48 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 98.97 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97 

เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97 

 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มาก
น้อยเพียงใด 

98.97 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้
มาติดต่อท่ัว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัวอย่าง
เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97 

 
 
 
 
 



I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 98.97 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

มุ่งผลสำเร็จของงาน 0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97 

ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97 

พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97 

 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ 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 ท่ีอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

 
 
 
 
 
 



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

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความ
บันเทิง เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

100.00 

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 

0.00% 100.00% 100.00 

 
 
 
 



IIT2 การใช้งบประมาณ  คะแนนเฉลี่ย 97.78 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

I7 ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพยีงใด 95.84 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 3.13% 6.25% 90.63% 95.84 

 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 98.97 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

คุ้มค่า 0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97 

ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีต้ังไว้ 0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97 

 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพือ่ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพยีงใด 100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

100.00% 2.50% 0.00% 0.00% 100.00 

 
 



I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เปน็เท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ท่ีเป็นเท็จ เช่น 
ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ  
มากน้อยเพียงใด 

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 

 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 97.41 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97 

เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 93.75% 3.13% 0.00% 3.13% 95.84 

 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 94.46 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

สอบถาม 0.00% 3.13% 9.38% 87.50% 94.81 

ทักท้วง 0.00% 3.13% 9.38% 87.50% 94.81 

ร้องเรียน 0.00% 6.25% 6.25% 87.50% 93.75 



IIT3 การใช้อำนาจ  คะแนนเฉลี่ย 99.20 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 98.97 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97 

 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพยีงใด 98.97 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97 

 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 97.94 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 6.25% 93.75% 97.94 

 



I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ทำธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 

 

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ทำในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง หรือมี
ความเส่ียงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 

 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 99.31 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 96.88% 3.13% 0.00% 0.00% 98.97 

มีการซื้อขายตำแหน่ง 96.88% 3.13% 0.00% 0.00% 98.97 

เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 

 



IIT4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  คะแนนเฉลี่ย 98.79 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรพัย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไป
เป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 

 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพือ่ยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 97.91 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

0.00% 3.13% 0.00% 96.88% 97.91 

 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 98.97 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากร
ในหน่วยงานของท่าน มีการขออนญุาตอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97 

 



I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

98.97 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มาก
น้อยเพียงใด 

96.88% 3.13% 0.00% 0.00% 98.97 

 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 97.91 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการท่ีถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.00% 3.13% 0.00% 96.88% 97.91 

 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อปอ้งกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพยีงใด 

98.97 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97 



 
IIT5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  คะแนนเฉลี่ย 99.71 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 98.97 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ กับการ
ต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97 

 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 100.00% 0.00% 100.00 

จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 100.00% 0.00% 100.00 

 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 92.72 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อย
เพียงใด 

90.63% 3.13% 0.00% 6.25% 92.72 

 



I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพยีงใด 100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เผ้าระวังการทุจริต 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00 

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00 

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00 

 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

98.97 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97 

 
 
 
 
 
 
 



I30 หากท่านพบเหน็แนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 98.97 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97 

สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97 

มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97 

มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97 

 
 

- การรบัรู้ของผู้มีส่วนได้สว่นเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) คะแนนรวม EIT 95.27 
EIT6 คุณภาพการดำเนนิงาน  คะแนนเฉลี่ย 95.44 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

E1 เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 91.18 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 2.22% 0.00% 20.00% 77.78% 91.18 

เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 2.22% 0.00% 20.00% 77.78% 91.18 

 
 
 



E2 เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพยีงใด 97.07 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน 
กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 8.89% 91.11% 97.07 

 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินการ/ให้บริการ มากน้อยเพียงใด 95.56 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน มากน้อยเพียงใด 

93.33% 2.22% 2.22% 2.22% 95.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพือ่แลกกับการปฏิบัติงาน 
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน ม ี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

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

 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 93.40 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 20.00% 80.00% 93.40 

 
EIT7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  คะแนนเฉลี่ย 95.36 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 94.49 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 0.00% 0.00% 13.33% 86.67% 95.60 

มีช่องทางหลากหลาย 0.00% 2.22% 15.56% 82.22% 93.38 



 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 91.89 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 4.44% 15.56% 80.00% 91.89 

 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ 
หรือไม ่

100.00% 0.00% 100.00 

 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เม่ือมีข้อกังวลสงสัยเก่ียวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 92.64 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 2.22% 17.78% 80.00% 92.64 

 
 
 



E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 97.78 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานหรือไม่ 97.78% 2.22% 97.78 

 
EIT8 การปรับปรุงการทำงาน  คะแนนเฉลี่ย 95.01 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพยีงใด 94.87 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 15.56% 84.44% 94.87 

 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 94.87 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/การให้บริการดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 15.56% 84.44% 94.87 

 
 
 
 



E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การใหบ้ริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 100.00 

หัวข้อการประเมิน ม ี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น หรือไม ่

100.00% 0.00% 100.00 

 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพยีงใด 

92.64 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

2.22% 0.00% 15.56% 82.22% 92.64 

 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 92.67 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 22.22% 77.78% 92.67 

 
 



- การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  คะแนนรวม OIT เทา่กับ 100.00 
OIT9 การเปิดเผยข้อมูล  คะแนนเฉลี่ย 100.00 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O1 โครงสร้าง 
 

100.00 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
 

100.00 

O3 อำนาจหน้าท่ี 
 

100.00 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
 

100.00 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 
 

100.00 

O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 

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 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
แผนการดำเนินงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O10 แผนดำเนินงานประจำปี 
 

100.00 

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 
6 เดือน 

 100.00 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  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 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
 

100.00 

O17 E-Service 
 

100.00 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 

100.00 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี รอบ 6 เดือน 

 
100.00 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 

100.00 

 
 
 
 
 



 
การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
 

100.00 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 

 
100.00 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 

100.00 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี 

 
100.00 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 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 



 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  100.00 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

100.00 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 
 

100.00 

 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
 

100.00 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 

100.00 

 
OIT10 การป้องกันการทุจริต  คะแนนเฉลี่ย 100.00 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพือ่ปอ้งกันการทุจริต 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
 

100.00 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 

100.00 



การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำปี 
 

100.00 

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต 
 

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 

 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพือ่ป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

 
100.00 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 
100.00 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



สภาพแวดล้อมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหหนว่ยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 
 

 
 
 

ความสุขในการทำงาน 
 

 
 


