
 



 



 
 



 



 



รายงานผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

คะแนน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล :  86.02 คะแนน 
ระดับผลการประเมิน :  A 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

- คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 100.00 

2 คุณภาพการด าเนินงาน 99.90 

3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 98.36 

4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.35 

5 การปรับปรุงการท างาน 98.16 

6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 96.68 

7 การใช้อ านาจ 94.47 

8 การใช้งบประมาณ 92.99 



 

 

 

- คะแนนสูงสุด  100.00  คะแนน   คะแนนต่ าสดุ 50.00  คะแนน 

- กราฟแนวโน้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ 

หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม   และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปี 2564 จ านวน  86.02  คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ  A  หมายถึง  

หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วนและมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์

การประเมิน   ITA    โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ   5  - 15   ของตัวชี้วัด  หรือข้อ

ค าถามทั้งหมด  ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องพิจารณาผลประเมินเพื่อน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหาโดยหาก

มีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะต้องสามารถ ยกระดับการด าเนินงานตาม

หลักคุณธรรม  และความโปร่งใสได้อย่างมี สัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาสร้างความไว้วางใจ

แก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ  ไป  ทั้งนี้   ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย  หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

-  แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการ เพ่ือการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีข้อมูล

รายละเอียด การน ามาตรการ  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่าง เป็น

รูปธรรม และเป็นการด าเนินการในปีที่เข้ารับการประเมิน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 87.14 

10 การป้องกันการทุจริต 50.00 



-   แสดงการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรม   และความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของปี
ที่ผ่านมา  โดยมีการน าข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์  ยกตัวอย่าง เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับ ผลการประเมินฯประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการน าผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น   และมีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ  
-   แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน    และมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างยกตัวอย่าง   เช่น 
งานที่ซื้อ หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ อีกท้ัง
ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ี และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงใน การ
ซื้อหรือจ้าง เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน 
-   แสดงผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้องตามภารกิจหลัก  โดยเป็นผลการ

ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 

-   แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน  ยกตัวอย่าง เช่น เป็นคู่มือ ปฏิบัติภารกิจใด  ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ต าแหน่งใด  ก าหนดวิธีการในขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น  
-   แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีโดยมีเนื้อหา  หรอืรายละเอียดความก้าวหน้า 
ยกตัวอย่าง เช่น  ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม  รายละเอียด  งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน 
เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่ประเมิน 
-   แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ  1  ปี  โดยมีข้อมูลรายละเอียดของตามสาระส าคัญที่ควรมี
ของแผนฯ ยกตัวอย่าง เช่น โครงการหรือ กิจกรรม  งบประมาณที่ใช้  ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น และมี
ระยะเวลาบังคับใช้ในปีที่ประเมิน 
-   เพ่ิมกลไกก ากับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 
-   พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ   การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  หรือ  การให้ทุนการศึกษา อย่างเป็น
ธรรม 
-   ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์  และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน
มากขึ้น 
-   เพ่ิมมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอก หรือภาคเอกชนน าทรัพย์สินของราชการไปใช้  โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง 
- แสวงหามาตรการป้องกันไม่ให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ มีการซื้อ
ขายต าแหน่ง หรือเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มหรือพวกพ้อง 
 

- รายละเอียดผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 (IIT) 
: ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี    
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มา                                           100.00 
ติดต่อตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 



เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด                          0.00%               0.00%     0.00%      100.00%     100 
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด          0.00%               0.00%     0.00%      100.00%     100 

 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จัก    100.00 
เป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน        
หรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับ           0.00%               0.00%     0.00%      100.00%     100 
ผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่า 
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด 
 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร    100 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
มุ่งผลส าเร็จของงาน                                      0.00%               0.00%     0.00%      100.00%     100 
ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว             0.00%               0.00%     0.00%      100.00%     100 
พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00%               0.00%     0.00%      100.00%     100 
 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน     100 
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 
หัวข้อการประเมิน                 มี              ไม่มี        คะแนน 
เงิน          0.00%            100.00%       100 
ทรัพย์สิน              0.00%            100.00%       100 
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น  0.00%            100.00%       100 
การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 
 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ   โดยปกติตามขนบธรรมเนียม    100 
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้วบุคลากรในหน่วยงานของท่าน  
มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
หัวข้อการประเมิน                 มี              ไม่มี        คะแนน 
เงิน          0.00%            100.00%       100 
ทรัพย์สิน              0.00%            100.00%       100 
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น  0.00%            100.00%       100 
การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 
 
I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความ 100 
สัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่ 
หัวข้อการประเมิน                 มี              ไม่มี        คะแนน 
เงิน          0.00%            100.00%       100 
ทรัพย์สิน              0.00%            100.00%       100 



ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ            0.00%            100.00%       100 
การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

: ด้านการใช้งบประมาณ  
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน                                84.60 
มากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
ท่านรู้เกีย่วกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปี ของหน่วยงานของท่านมากน้อย        0.00%               0.00%     46.67%     53.33%     84.60 
เพียงใด 
 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด           78.37 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
คุ้มค่า              0.00%               0.00%     3.33%     96.67%     98.90 
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้     36.67%              0.00%     16.67%   46.67%     57.83 
 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด       100.00 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ 
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้องมาก           0.00%               0.00%    0.00%      100.00%     100 
น้อยเพียงใด 

 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์    100.00 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิก 
จ่ายเงิน  ที่เป็นเท็จ  เช่น  ค่าท างานล่วง         0.00%               0.00%    0.00%      100.00%     100 
เวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทางฯลฯ 
มากน้อยเพียงใด 
 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้     95.00 
มากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้           0.00%               0.00%    0.00%      100.00%     100 
เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง     90.00%              0.00%    0.00%      10.00%        90 
 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ   100.00 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
สอบถาม            0.00%               0.00%    0.00%      100.00%     100 
 
 
 



 

ทักท้วง             0.00%               0.00%    0.00%      100.00%     100
ร้องเรียน            0.00%               0.00%    0.00%      100.00%     100 

: ด้านการใช้อ านาจ 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด             96.70 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา          0.00%               0.00%    10.00%     90.00%     96.70 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด     
 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด   95.60 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   นอ้ย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
ท่านได้รับการ  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง          0.00%               0.00%    13.33%     86.67%     95.60 
มากน้อยเพียงใด 
 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา   84.53  
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้า 
รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการ           6.67%               0.00%    26.67%     66.67%     84.53 
ให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อย 
เพียงใด 
 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด  100.00 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระ            0.00%               0.00%    0.00%      100.00%     100 
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด 
 

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตมากน้อยเพียงใด 100.00 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าใน             0.00%               0.00%    0.00%      100.00%     100 
สิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต 
 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้              90.00  
มากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ           0.00%              90.00%    0.00%      10.00%     90 
มีการซื้อขายต าแหน่ง            0.00%              90.00%    0.00%      10.00%     90 
เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง           0.00%              90.00%    0.00%      10.00%     90 
 
 
 
 
 



 
 

: ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่ม    100.00 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอา 
ทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว          100.00%               0.00%    0.00%      0.00%     100 
หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อย 
เพียงใด 
 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ    100.00 
สะดวกมากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ 
ราชการ ไปใช้ ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ          0.00%               0.00%    0.00%      100.00%     100  
ท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 
 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ 100.00 
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ  
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน               0.00%               0.00%    0.00%      100.00%     100 
ของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
 มากน้อยเพียงใด 
 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง    86.67 
 จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน า 
ทรัพย์สินของราชการไปใช้  โดยไม่ได้ขอ           86.67%               0.00%    0.00%      13.33%     86.67  
อนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของ 
ท่าน มากน้อยเพียงใด 
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อย      93.40 
เพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการที่        86.67%               0.00%    20.00%    80.00%     93.40 
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
 



I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มี    100.00 
การ น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและ 
ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของราชการ          0.00%               0.00%    0.00%      100.00%     100
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์  
ส่วนตัว  กลุ่ม  หรือพวกพ้อง  มากน้อย 
เพียงใด 

: ด้านการแก้ปัญหาการทุจริต 
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด         92.30 
หัวข้อการประเมิน    น้อยทีสุ่ดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ 
ความส าคัญ  กับการต่อต้าน การทุจริต              0.00%               0.00%    23.33%     76.67%     92.30 
 มากน้อยเพียงใด 
 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่      100.00 
หัวข้อการประเมิน                 มี              ไม่มี        คะแนน 
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการ            100.00%          0.00%          100 
ทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบ          100.00%          0.00%          100 
ปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด    100.00 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้            0.00%               0.00%    0.00%      100.00%     100 
รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 
 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด    100.00 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
เผ้าระวังการทุจริต           0.00%               0.00%    0.00%      100.00%     100 
ตรวจสอบการทุจริต           0.00%               0.00%    0.00%      100.00%     100 
ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต                    0.00%               0.00%    0.00%      100.00%     100 
 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน   100.00 
ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจ 
สอบของฝ่ายตรวจสอบ  ทั้งภายใน  และ            0.00%               0.00%    0.00%      100.00%     100   
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน 
 



 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น     97.80 
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่าง            0.00%               0.00%    6.67%      93.33 %     97.80  
สะดวก 
สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้           0.00%               0.00%    6.67%      93.33 %     97.80 
มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไป          0.00%               0.00%    6.67%      93.33 %     97.80 
ตรงมา 
มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบ          0.00%               0.00%    6.67%      93.33 %     97.80 
ต่อตนเอง 

- รายละเอียดผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 (EIT) 
: ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 

 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตาม                      100.00 
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด          0.00%               0.00%    0.00%      100.00%     100   
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด          0.00%               0.00%    0.00%      100.00%     100   
 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียม  100.00 
กันมากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านกับผู้มา         0.00%               0.00%    0.00%      100.00%     100   
ติดต่ออ่ืน  ๆ  อย่างเท่าเทียมกันมาก 
น้อยเพียงใด 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไป    99.49 

ตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด  
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ ให้                 0.00%               0.00%     1.54%      98.46%     99.49  
บริการแก่  ท่านอย่างตรงไป ตรงมา  
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อย 
เพียงใด 
 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่ง    100.00 
ดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 



หัวข้อการประเมิน                 มี              ไม่มี        คะแนน 
เงิน       0.00%            100.00%       100 
ทรัพย์สิน      0.00%            100.00%       100 
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้    0.00%            100.00%       100 
เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 
 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 100.00 
 มากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากท่ีสุด  คะแนน 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน  
โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ             0.00%               0.00%    0.00%      100.00%     100   
ส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

 

: ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด             97.95 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน            0.00%               1.54%    3.08%      95.38%     97.95  
มีช่องทางหลากหลาย            0.00%               1.54%    3.08%      95.38%     97.95 
 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน  98.48 
มากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผล 
งานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ            0.00%               0.00%    4.62%      95.38%     98.48 
อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ   98.46 

ด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 
หัวข้อการประเมิน                 มี              ไม่มี        คะแนน 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ   มีช่องทางรับฟังค าติชม 
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้      98.46%            1.54%       98.46 
บริการ หรือไม่ 
 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้ 100.00 
อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและ 
ตอบค าถาม   เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยว          0.00%               0.00%    0.00%      100.00%     100   
กับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน  
 



E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน           96.92 
หรือไม่ 
หัวข้อการประเมิน                 มี              ไม่มี        คะแนน 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีช่องทางให้ผู้มาติด 
ต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วย          96.92%            3.08%       96.92 
งานหรือไม่ 
 

: ด้านการปรับปรุงการท างาน 
 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดี     97.95 
ขึ้นมากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มี 
การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ             0.00%               1.54%    3.08%      95.38%     97.95 
ให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น    97.95 
มากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี การปรับปรุง 
วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การ               0.00%               1.54%    3.08%      95.38%     97.95 
ให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ         100.00 

สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 
หัวข้อการประเมิน                 มี              ไม่มี        คะแนน 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยี 
มาใช้ในการด าเนินงาน / การให้บริการ ให้            100.00%          0.00%          100 
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 
 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน       96.42 
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับ 
บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย            0.00%               3.08%    4.62%      92.31%     96.42 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ 
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ 
ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
 



E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น           98.48 
 มากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน    น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย   น้อย      มาก         มากที่สุด  คะแนน 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ 
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่ง            0.00%               0.00%    4.62%      95.38%     98.48 
ใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 
 

: ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อ    ประเด็นการตรวจ    ความคิดเห็น     คะแนน 
 

01                  โครงสร้าง         100.00 
02                  ข้อมูลผู้บริหาร         100.00 
03                  อ านาจหน้าที่                                                100.00 
04                  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน      100.00 
05                  ข้อมูลการติดต่อ         100.00 
06                  กฎหมายที่เก่ียวข้อง        100.00 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข้อ    ประเด็นการตรวจ    ความคิดเห็น     คะแนน 
07  ข่าวประชาสัมพันธ์        100.00 

การปฏิสัมพนัธ์ข้อมูล 
ข้อ    ประเด็นการตรวจ    ความคิดเห็น     คะแนน 
08  Q&A          100.00 
09  Social Network         100.00 
 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
แผนการด าเนินงาน 
ข้อ    ประเด็นการตรวจ    ความคิดเห็น     คะแนน 
010  แผนด าเนินงานประจ าปี       ไม่มีรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม   0.00 

     งบประมาณท่ีใช้และระยะเวลาการด าเนินการ 
011  รายงานการก ากับติดตามการด าเนิน    เนื่องจากไม่พบรายงานโครงการหรือกิจกรรม 0.00 
                      งานประจ าปี รอบ 6 เดือน              ที่ระบุไว้ในข้อ O10 
012  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี       100.00 

การปฏิบัติงาน 
ข้อ    ประเด็นการตรวจ    ความคิดเห็น     คะแนน 
013  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน       เป็นคู่มือเดียวกันกับ O14 คือมาตรฐาน           0.00 



การให้บริการ 
ข้อ    ประเด็นการตรวจ    ความคิดเห็น     คะแนน 
014  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ       100.00 
015  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ       100.00 
016  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ     ต้องเป็นรายงานผลของปี 63   0.00 

การให้บริการ 
017  E-Service         100.00 
 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ข้อ    ประเด็นการตรวจ    ความคิดเห็น     คะแนน 
018  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี      100.00 
019  รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบ      100.00 

ประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
020  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี      100.00 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ 
ข้อ    ประเด็นการตรวจ    ความคิดเห็น     คะแนน 
021  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผน       100.00 

การจัดหาพัสดุ 
022  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ       100.00 

จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
023  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัด    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา  0.00 

หาพัสดุรายเดือน                         พัสดุรายเดือนขาดเดือนมีนาคม 2564 
024  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ      100.00 

จัดหาพัสดุประจ าปี 
 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ    ประเด็นการตรวจ    ความคิดเห็น     คะแนน 
025  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      100.00 
026  การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    100.00 
027  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     100.00 
028  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี    100.00 
 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ข้อ    ประเด็นการตรวจ    ความคิดเห็น     คะแนน 



029  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   100.00 
030  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    100.00 
031  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    100.00 

การเปิดโอกาสให้เกิดกรมีส่วนร่วม 
ข้อ    ประเด็นการตรวจ    ความคิดเห็น     คะแนน 
032  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น       100.00 
033  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม      100.00 

 

: ด้านการป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การส่งเสริมความโปร่งใส 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
ข้อ    ประเด็นการตรวจ    ความคิดเห็น     คะแนน 
034  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร       100.00 
035  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร       100.00 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
ข้อ    ประเด็นการตรวจ    ความคิดเห็น     คะแนน 
036  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี      100.00 
037  การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต     100.00 
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ข้อ    ประเด็นการตรวจ    ความคิดเห็น     คะแนน 
038  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร       100.00 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ข้อ    ประเด็นการตรวจ    ความคิดเห็น     คะแนน 
039  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต       100.00 
040  รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ      100.00 

ป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 
041  รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี     100.00 
 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
ข้อ    ประเด็นการตรวจ    ความคิดเห็น     คะแนน 
042  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ   เนื่องจากไม่มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน  0.00 

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    ITA ปี 63 และประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 
        ที่ต้องแก้ไข 

043  การด าเนินการตามมาตรการส่ง   กิจกรรมต้องมีรายละเอียดเชื่อมโยงจากข้อ O42 0.00 
เสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 



ผู้ตอบแบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (IIT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ตอบแบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (EIT) 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        สภาพแวดล้อมการท างานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 
 


