
รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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บทน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment – ITA) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ ประเมิน รวมทั้ง

ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพฒันาและยกระดบัการด าเนินงานของหน่วยงานได้อยา่งเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ

พยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อน

ถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนนิงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็น

ที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการ

ไทยในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเคร่ืองมือตรวจสุขภาพองค์กรประจ าป ี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศไดร้ับทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผล

การประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพฒันาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ในการ

ปฏิบัติงานการให้บริการสามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิง่ขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน 

ITA จึงไมไ่ด้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน การป้องกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐแต่

ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงชอ่งว่างของความไม่เปน็ธรรม

และความด้อยประสิทธิภาพส าหรับน าไปจัดท าแนวทาง มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ระบบราชการต่อไป รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐฉบับนี ้ ประกอบดว้ยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชีว้ัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที ่ (2) การใช้งบประมาณ (3) 

การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด าเนนิงาน (7) 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดย

ประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผูม้าติดต่อ หรือผู้มีส่วนไดส้่วน

เสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น ปัจจบุันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนคร้ัง

นี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบตัิงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเขายา่ หวังเป็นอย่างยิ่งวา่ผลการประเมินครั้งนี้จะชว่ย สนบัสนุน ส่งเสริมและยกระดับคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐได้อยา่งม ี ประสิทธิภาพ ซึ่งทกุหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมกัน

ขับเคลื่อนการประเมิน ITA ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลจนบรรลตุามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลเขา

ย่า ได้ผลการประเมนิ ITA ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าคะแนนเทา่กับ 89.46 คะแนน อยู่ในระดับ A (85 – 94.99) 

ซึ่งค่า คะแนนปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าคะแนนเท่ากับ 77.3 อยู่ในระดับ B (75 – 84.99) โดย ภาพรวมมีค่าคะแนน

เพิ่มข้ึนเท่ากับ  12.16  คะแนน 

1. หลักการและเหตุผล ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนนิการของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็น กลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560- 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงาน ภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่ว

ประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางใน

การพัฒนาและ ยกระดับหน่วยงานในดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานได้อยา่งเหมาสม  

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า ผลการประเมนิ

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขายา่ โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 

89.46 คะแนน ซึง่ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ A เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วดั

คุณภาพการด าเนนิงาน ได้คะแนนเท่ากบัร้อยละ 99.07 รองลงมาคือ ตัวชีว้ัด การปฏิบัติหนา้ที่ ได้คะแนนเทา่กับร้อยละ 

97.25 ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเทา่กับร้อยละ 94.01 ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากบัร้อย

ละ 93.78 ตัวชี้วัด การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.27 ตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากบัร้อย

ละ 91.81 ตัวชี้วัด การใช้ทรพัย์สินของราชการได้คะแนนเทา่กับร้อยละ 89.84 ตัวชี้วัด การใช้งบประมาณ ได้คะแนน

เท่ากับร้อยละ 89.20 ตัวชี้วัด การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากบัร้อยละ 87.79 และตวัชี้วัด การป้องกันการทุจริต 

ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75 สรุปได้วา่ จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเทา่กับร้อยละ 99.07 คือ ตัวชี้วัดที ่ 6 คุณภาพ

การด าเนินงาน ส่วนที่จะต้องพฒันาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได ้ เท่ากับร้อยละ 

75  
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) จ านวน 9 ตัวชี้วัด คือ  

1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากบัร้อยละ 99.07 เป็น คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ การด าเนนิงานในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติหนา้ที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน จะเห็นได้วา่

ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามาตรฐาน ขั้นตอนและ

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์

สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน  

2) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนา้ที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับรอ้ยละ 97.25  เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้ของ

บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้

เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตาม หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อยา่งไร

ก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคญัมากข้ึนใน เร่ืองการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้

มาติดต่อที่รูจักเป็นการส่วน ตัวอย่างเท่าเทียมกัน  

3) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเทา่กับร้อยละ 94.01 เป็น คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ ประสทิธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ

เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ สาธารณชน ผา่นช่องทางที่หลากหลาย  

4) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเทา่กับร้อยละ 93.78 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลบน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน 

ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  

(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัตงิาน และการให้บริการ  

(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม นโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล และหลกัเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ  



(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมี ส่วน

ร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างตน้แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงานซึ่ง

ทางคณะกรรมการผู้ประเมินไดช้ี้แจงว่าองคป์ระกอบข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สามารถเข้าสู่ ระบบได้  

 

5) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.27 เป็นคะแนนจาก การประเมินการรับรู้ของบุคลากร

ภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคบับัญชาของตนเอง ในประเด็นที่ เก่ียวข้องกับการมอบหมายงาน การ

ประเมินผล การปฏบิัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือก

ปฏิบัติ จะเห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความ เชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคบับญัชาเก่ียวกับการมอบหมาย

งาน  

6) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.81 เป็น คะแนนจากการประเมินการรับรู้

ของบุคลากรภายในหน่วยงานตอ่การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานใน ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความส าคัญของ

ผู้บริหารสูงสดุในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  

7) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สนิของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.84 เป็น คะแนนจากการประเมินการรับรู้

ของบุคลากรภายในหน่วยงานตอ่การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่ เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในใน

การน าทรัพยส์ินของราชการหรือของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง หรือน าไปให้ผู้อื่นและพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สิน

ของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน หน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมี

กระบวนการในการขออนุญาตที ่ชัดเจนและสะดวก 

8) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.20 เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้ของ

บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินงานตา่ง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่ เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ 

นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี และเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จา่ยงบประมาณ

ของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แต่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของ

บุคลากรในเร่ืองต่าง ๆ  

9) ตัวชี้วัดที ่8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเทา่กบัร้อยละ 87.79 เป็น คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ ปรับปรุงระบบการท างานในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ

การปรับปรุงพฒันาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น การน า

เทคโนโยลสีารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้า

มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาการด าเนนิงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ  
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3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80) จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ  

1) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75 เป็นคะแนนจาการเผยแพร่ข้อมูลที่เปน็

ปัจจุบนับนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนนิการตา่ง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น 

คือ  

(1) การด าเนนิการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก ่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการ

ทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร และแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต และ  

(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก ่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ

เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างตน้ที ่ แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง 

หรือไม่สามารถเกิดขึ้น ได ้ 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน จากเป้าหมาย “การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2564” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับ

การประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมนิหน่วยงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าจาก 3 แบบวดั คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการ

รับรู้ของผู้มี ส่วนได้สว่นเสียภายนอก (EIT) ซึ่งสะท้อนประสทิธิภาพในการปฏิบัติหนา้ที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุง่ผลสัมฤทธิ์ 

สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน คุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิล ส่วนแบบวดัที่มีคะแนนต่ ากวา่เกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด (OIT) เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน

ต่าง ๆ ที่เป็นปจัจุบนัของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเวบ็ไซต์ของ หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และ

แสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริต โดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดงันี้  

1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน เก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยขอ้มูลด้านการบริหารงานทั่วไป 

งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ จัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทาง

การปฏิสัมพันธ์กบั ผู้รับบริการและประชาชนทัว่ไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือ 

ต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสบืค้นข้อมูลไดโ้ดยงา่ย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ต้องเปน็การเข้าถึงผ่าน URL บน เว็บไซต์หลักของ

หน่วยงานโดยตรง  

2) การป้องกันการทุจริตจัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการ ประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมิน

ของปีที่ผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรบัปรุง และพฒันาจากนั้นจัดท าแนวทางการปฏบิัตติามมาตรการภายในและให้มี

การก ากับติดตามการน าไปปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากร



ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ   

5. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณุธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากเป็น ตัวชี้วัดทีจ่ัดอยู่ในกลุ่มที่

ต้องได้รับการพัฒนา (ตวัชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80) คือ การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเขายา่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พบว่ามผีลคะแนน 89.46 

คะแนน อยู่ใน ระดับ  A  ดังนี ้

คะแนน องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 

89.46 คะแนน 

ระดับผลการประเมิน   A 

การปฏิบัติหนา้ที ่     97.25 

การใช้งบประมาณ     89.20 

การใช้อ านาจ     92.27 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ    89.84 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต    91.81 

คุณภาพการด าเนนิงาน    99.07 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร    94.01 

การปรับปรุงการท างาน    87.79 

การเปิดเผยข้อมูล     93.78 

การป้องกันการทุจริต    75.00 
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คะแนนสงูสุดรายตัวชี้วดั 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 คุณภาพการด าเนนิงาน 99.07 



อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

2 การปฏิบัติหนา้ที ่ 97.25 

3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 94.01 

4 การเปิดเผยข้อมูล 93.78 

5 การใช้อ านาจ 92.27 

6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 91.81 

7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 89.84 

8 การใช้งบประมาณ 89.20 

9 การปรับปรุงการท างาน 87.79 

10 การป้องกันการทุจริต 75.00 

คะแนนสงูสุด  99.07  คะแนน 

คะแนนต่ าสุด   75.00 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ/หมายเหต ุ

     หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปี 2564 จ านวน 89.46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมผีลการประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงาน
สามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัตทิี่ดีในการด าเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA 
โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพงึ
พิจารณาผลประเมนิเพื่อน าไปสูก่ารพัฒนาในจุดที่ยงัคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
คาดหมายได้วา่หน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนนิงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมสีัมฤทธิผล 
รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมัน่ศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิง่ขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมี
การเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ - แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพือ่ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมขี้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหนว่ยงาน



ไปสู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรปูธรรม และเป็นการด าเนนิการในปีทีร่ับการประเมิน - แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนไดส้ว่นเสียได้มสี่วนร่วมในการด าเนนิงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วม
วางแผน ร่วมด าเนนิการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมนิผล เปน็ตน้ และเป็นการด าเนนิการในปทีี่
รับการประเมิน - แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 
โดยควรแสดงอย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการตดิต่อของผู้บริหารแต่ละคนให้
ชัดเจน ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรครอบคลุมทั้งฝา่ยการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจ า - เพิ่มการ
ปรับปรุงวิธีการและ ขัน้ตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน - เพิ่มกลไกการปรับปรงุคุณภาพการปฏบิัติงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น - เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมสี่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพฒันาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น - ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน - ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดบัคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง - เพิ่มการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง - ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์และให้ข้อมูล
เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่านมากข้ึน - ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่
เข้าถึงง่าย ไม่ซบัซ้อน และเพิ่มชอ่งทางที่หลากหลายมากข้ึน 

 รายละเอียดผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 



 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ท่ีมา
ติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มาก
น้อยเพียงใด 

93.08 

หัวข้อ
การ
ประเมิน 

น้อยท่ีสุดหรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เป็นไปตาม
ขั้นตอนท่ี
ก าหนด 

0.00% 0.00% 22.58% 77.42% 92.55 

เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

0.00% 0.00% 19.35% 80.65% 93.61 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มา
ติดต่อท่ัว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จัก
เป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 

96.81 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ท่ีสุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน ปฏิบัติงาน
หรือให้บริการ แก่ผู้มา
ติดต่อท่ัว ๆ ไป กับผู้มา
ติดต่อท่ีรู้จักเป็นการ
ส่วนตัวอย่างเท่าเทียม
กัน มากน้อยเพียงใด 

 

0.00% 0.00% 9.68% 90.32% 96.81 

93.08 



I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 93.60 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

มุ่งผลส าเร็จของงาน 0.00% 0.00% 16.13% 83.87% 94.68 

ให้ความส าคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว 

0.00% 0.00% 22.58% 77.42% 92.55 

พร้อมรับผิดชอบ หากความ
ผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

0.00% 3.23% 12.90% 83.87% 93.58 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับส่ิงดังต่อไปน้ี จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน 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 ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น 
การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปน้ี หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00%          100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00%               100.00 

ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ 0.00% 100.00% 100.00 



I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปน้ี หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปน้ี แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00%            100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00%                    100.00 

ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้น
ค่าบริการ                                        
การอ านวยความสะดวกเป็นกรณี
พิเศษ เป็นต้น 

0.00% 100.00%            100.00 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด 

86.10 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

0.00% 6.45% 29.03% 64.52% 86.10 

      



I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 88.24 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

คุ้มค่า 3.23% 3.23% 19.35% 74.19% 88.23 

ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์
ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

3.23% 0.00% 25.81% 70.97% 88.26 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 92.52 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน ใช้
จ่ายงบประมาณเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

80.65% 16.13% 3.23% 0.00% 92.52 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
มากน้อยเพียงใด 

93.61 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ท่ี
เป็นเท็จ เช่น ค่าท างาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มาก
น้อยเพียงใด 

80.65% 19.35% 0.00% 0.00% 93.61 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 89.81 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 



I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
มากน้อยเพียงใด 

93.61 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 0.00% 3.23% 16.13% 80.65% 92.52 

เอื้อประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดราย
หน่ึง 

77.42% 9.68% 9.68% 3.23% 87.10 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อย
เพียงใด 

84.94 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สอบถาม 6.45% 9.68% 6.45% 77.42% 84.94 

ทักท้วง 6.45% 9.68% 6.45% 77.42% 84.94 

ร้องเรียน 6.45% 9.68% 6.45% 77.42% 84.94 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 88.23 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับมอบหมายงาน
จากผู้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

0.00% 6.45% 22.58% 70.97% 88.23 

 

 

     



I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 86.06 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงาน
อย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

3.23% 6.45% 19.35% 70.97% 86.06 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

92.55 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน 
มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็น
ธรรม มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 22.58% 77.42% 92.55 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 97.87 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านเคยถูก
ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้
ท าธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อย
เพียงใด 

93.55% 6.45% 0.00% 0.00% 97.87 

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 96.81 



หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านเคยถูก
ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้
ท าในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง 
หรือมีความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต มากน้อยเพียงใด 

90.32% 9.68% 0.00% 0.00% 96.81 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 92.11 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ถูกแทรกแซงจากผู้มี
อ านาจ 

80.65% 6.45% 12.90% 0.00% 89.23 

มีการซื้อขายต าแหน่ง 96.77% 3.23% 0.00% 0.00% 98.94 

เอื้อประโยชน์ให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง 

77.42% 9.68% 12.90% 0.00% 88.16 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

93.61 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน มีการเอา
ทรัพย์สินของราชการ 
ไปเป็นของส่วนตัว หรือ
น าไปให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด 

80.65% 19.35% 0.00% 0.00% 93.61 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 89.32 



หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ขั้นตอนการขออนุญาต
เพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวกมากน้อย
เพียงใด 

3.23% 0.00% 22.58% 74.19% 89.32 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 

86.10 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ถ้าต้องมีการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการ ไป
ใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการ
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

3.23% 3.23% 25.81% 67.74% 86.10 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 

93.61 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน มีการน า
ทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จาก
หน่วยงานของท่าน มาก
น้อยเพียงใด 

80.65% 19.35% 0.00% 0.00% 93.61 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 88.26 



หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

0.00% 3.23% 29.03% 67.74% 88.26 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

88.16 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้
มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด 

0.00% 12.90% 9.68% 77.42% 88.16 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 89.29 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานของท่าน ให้
ความส าคัญ กับการ
ต่อต้านการทุจริต มาก
น้อยเพียงใด 

0.00% 6.45% 19.35% 74.19% 89.29 

 

 

     



I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปน้ี หรือไม่ 100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

100.00% 0.00% 100.00 

จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน 

100.00% 0.00% 100.00 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 91.42 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ท่ีสุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
ของท่าน ได้รับการแก้ไข มาก
น้อยเพียงใด 

0.00% 6.45% 12.90% 80.65% 91.42 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปน้ี ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 88.92 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เผ้าระวังการทุจริต 0.00% 6.45% 16.13% 77.42% 90.35 

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 6.45% 19.35% 74.19% 89.29 

ลงโทษทางวินัย เมื่อมี
การทุจริต 

6.45% 3.23% 12.90% 77.42% 87.13 

      

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

91.39 



หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มี
การน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ท้ังภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
ไปปรับปรุงการท างาน 
เพื่อป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 

0.00% 9.68% 6.45% 83.87% 91.39 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 89.82 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สามารถร้องเรียนและ
ส่งหลักฐานได้อย่าง
สะดวก 

0.00% 6.45% 16.13% 77.42% 90.35 

สามารถติดตามผลการ
ร้องเรียนได ้

0.00% 6.45% 19.35% 74.19% 89.29 

มั่นใจว่าจะมีการ
ด าเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา 

0.00% 6.45% 19.35% 74.19% 89.29 

มั่นใจว่าจะปลอดภัย
และไม่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง 

0.00% 6.45% 16.13% 77.42% 90.35 

E1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 97.42 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 



I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 89.82 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เป็นไปตามขั้นตอนท่ี
ก าหนด 

0.00% 0.00% 6.25% 93.75% 97.94 

เป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

0.00% 0.00% 9.38% 90.63% 96.91 

E2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 98.97 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ท่าน กับผู้มาติดต่อ
อื่น ๆ อย่างเท่าเทียม
กันมากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97 

E3 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

98.97 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการ
แก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล 
มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 3.13% 96.88% 98.97 



E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปน้ี เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน 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 ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 
การให้ความบันเทิง เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

E5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการ
ด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 87.59 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ท่ีสุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 0.00% 3.13% 18.75% 78.13% 91.72 

มีช่องทางหลากหลาย 0.00% 3.13% 43.75% 53.13% 83.47 

E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

91.72 



หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ท่ีสุด 

คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการ
เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 3.13% 18.75% 78.13% 91.72 

E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการ หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ 
หรือไม่ 

10
0.0
0
% 

0.00% 100.00 

E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

90.72 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ท่ีสุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อ
ย 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการชี้แจง
และตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้
อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.0
0
% 

28.13% 71.8
8% 

90.72 

E10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานหรือไม่ 100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน

100.00% 0.00% 100.00 



E10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานหรือไม่ 100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หรือไม่ 

E11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 80.38 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี
ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้นมาก
น้อยเพียงใด 

0.00% 3.13% 53.13% 43.75% 80.38 

E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 80.38 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มี
การปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

0.00% 3.13% 53.13% 43.75% 80.38 

E13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

100.00% 0.00% 100.00 



E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

82.34 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

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

0.00% 12.50% 28.13% 59.38% 82.34 

E15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 95.88 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มี
การปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ 
ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 12.50% 87.50% 95.88 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O1 โครงสร้าง  100.00 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร ไม่มีข้อมูลติดต่อปลัด 0.00 

O3 อ านาจหน้าท่ี  100.00 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

 100.00 



ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

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 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
แผนการด าเนินงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี  100.00 

O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 100.00 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  100.00 

การปฏิบัติงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  100.00 

การให้บริการ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  100.00 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  100.00 



ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

 100.00 

O17 E-Service  100.00 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  100.00 

O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 100.00 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  100.00 

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ 
ความ
คิดเห็น 

คะแนน 

O21 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  100.00 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 

 100.00 

O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 

 100.00 

O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

 100.00 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  100.00 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร  100.00 



ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

บุคคล 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  100.00 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

 100.00 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

 100.00 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 100.00 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 100.00 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  100.00 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม URL ท่ีแนบไม่เข้าข่ายกิจกรรมท่ี
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 30/05/64 
09:17 

0.00 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  100.00 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  100.00 

 



การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี 

 100.00 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต 

 100.00 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  100.00 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  100.00 

O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 100.00 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 

 100.00 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

 100.00 

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ไม่พบการด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ปี 2564 30/05/64 09:20 

0.00 

 



 

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ 

ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 0 

20 – 30 ปี 0 1 0 

31 – 40 ปี 2 0 0 

41 – 50 ปี 8 6 0 

51 – 60 ปี 5 7 0 

มากกว่า 60 ปี 1 2 0 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 4 5 0 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 6 4 0 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 5 3 0 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 1 4 0 

สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 0 

อื่น ๆ 0 0 0 

ติดต่อหน่วยงาน ชาย หญิง อื่นๆ 

บุคคลท่ัวไป 15 15 0 



อายุ ชาย หญิง อื่นๆ 

หน่วยงานของรัฐ 0 0 0 

องค์กรธุรกิจ 1 1 0 

อื่น ๆ 0 0 0 

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ 

ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 0 

20 - 30 ปี 0 1 0 

31 - 40 ปี 3 5 0 

41 - 50 ปี 7 8 0 

51 - 60 ปี 5 2 0 

มากกว่า 60 ปี 0 0 0 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ 

ประถมศึกษาหรือต ากว่า 1 0 0 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 2 0 0 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 4 0 0 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 8 13 0 

สูงกว่าปริญญาตรี 0 2 0 



อายุ ชาย หญิง อื่นๆ 

อื่น ๆ 0 1 0 

 


