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สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ 2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

--------------------------------------------- 

คะแนนประเมิน   85.21 คะแนน  ระดับผลการประเมิน   A 

 

คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด 
อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 การปองกันการทุจริต 100.00 
2 การปฏิบัติหนาท่ี 87.60 
3 การเปดเผยขอมูล 83.93 
4 การใชอํานาจ 83.54 
5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.95 
6 คุณภาพการดําเนินงาน 82.92 
7 การใชงบประมาณ 80.33 
8 การใชทรัพยสินของราชการ 77.61 
9 การแกไขปญหาการทุจริต 77.01 
10 การปรับปรุงการทํางาน 74.72 

คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน  คะแนนต่ําสุด 74.72  คะแนน 
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ขอเสนอแนะ/หมายเหต ุจากผลการประเมินภาพรวม 

หนวยงานมีคะแนน IIT อยูในระดับดี (Good)  
บงชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานท่ีเปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวนใหญยังเชื่อม่ันและแสดงความไววางใจท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารท่ีมุงสูการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผล อยางไรก็ดี สิ่งท่ีควรเปนประเด็นการพัฒนาสําหรับหนวยงาน
ท่ีไดคะแนนในระดับดี คือ  
1) ควรปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทุกคนอยางเทาเทียม  
2) การสรางการรับรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป 
3) เปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ  
4) จัดใหมีชองทางเพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในสามารถแจงเบาะแสอันควรสงสัย  โดยมีมาตรการคุมครองผู
รองเรียน ขอมูลของผูรองเรียนจะตองถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ     
 
ในสวนของ EIT มีคะแนนอยูในระดับดี (Good)  
ชี้ใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตาม
มาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว  โดยมีการใหขอมูลท่ีชัดเจนแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ไมนํา
ผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับสินบน ท้ังท่ีเปนเงิน ทรัพยสิน 
และผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได อยางไรก็ดี สิ่งท่ีควรเปนประเด็นการพัฒนาสําหรับหนวยงานท่ีได
คะแนนในระดับดี โดยควรดําเนินการอยางเขมขนมากข้ึน คือ ควรมีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชน
ควรรับทราบอยางชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีเขาถึงงาย ไมซับซอน และมีชองทาง
หลากหลาย นอกจากนี้ ควรพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมา
ติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวมเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน การบริการใหเกิดความโปรงใส ปรับปรุง
วิธีการและข้ันตอนการทํางานใหดีข้ึน  
 
หนวยงานมีคะแนน OIT อยูในระดับดีมาก (Very Good)  
โดยมีการวางระบบท่ีดีเพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบอยางเปนปจจุบัน ซ่ึงการ
เผยแพรขอมูลท้ังหมดแสดงถึงความพยายามของหนวยงานท่ีจะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไม
สามารถเกิดข้ึนได  ท้ังนี้ หากหนวยงานวางแผนการดําเนินงานในสวนท่ียังมีขอติดขัดอยูบางเก่ียวกับการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะในชุดขอมูลยอยโดยเฉพาะชุดขอมูลดานการบริหารงาน ซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ีพบวายังไมเผยแพรเปน
ปจจุบันมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับตัวชี้วัดอ่ืน ๆ  นาจะทําใหหนวยงานสามารถยกระดับตนเองสูระดับดีมากไดใน
อนาคตอันใกล 
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมผลการประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (จากผูตอบแบบประเมิน) 
 ขอเสนอแนะ แบบวัดความรู 
1 ตองมีการติดตาม และตรวจสอบเปนประจํา IIT 
2 หนวยงานมีนโยบายในการปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือปองกันการทุจริตอยูแลว 

ท้ังดานการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน โดยมีท้ัง code of 
conduct การจัดทําประกาศ และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการท้ังเพ่ือการสงเสริม
และกรรมการท่ีทําหนาท่ีพิจารณาฯ โดยมีหลายหนวยงานรวมมือกันทํางาน ท้ัง
ฝายบุคคล ฝายนิติการ ฝายการเรียนการสอน ฝายพัฒนานักศึกษา และฝายวิจัย 

IIT 

3 ปจจุบันในหนวยงานไมมีการทุจริต หวังวาในอนาคตตอๆไป ก็คงไมมีการทุจริต  IIT 
4 ผูบริหารไมคอยใหความสนใจในเรื่องขอระเบียบแบบแผนและท่ีถูกตอง ทําให

บุคคลากรไมใสใจไปดวย จนเกิดความละเลย และเปนตัวอยางใหคนรุนหลังซ่ึง
อาจจะไมรูวาสิ่งนั้นๆเปนสิ่งท่ีผิด เพราะคนเกาๆก็ทํา อยากใหผูบริหารมีการ
ทบทวน ใสใจ ในกฎระเบียบท่ีถูกตองอยูเสมอ เพ่ือใหบุคลากรไดตระหนักถึงสิ่งท่ี
ถูกตอง รวมท้ังผูบริหารเองก็ควรจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีถูกตองเพ่ือเปน
ตัวอยางท่ีดีใหกับบุคคลอ่ืน 

IIT 

5 เพ่ิมชองทางการแจงความไมเปนธรรม หรือโปรงใส ผานระบบ online  IIT 
6 ควรมีการตรวจสอบใหเปนรูปธรรมอยางชัดเจนมากกวานี้ IIT 
7 เห็นควรใหมีหนวยงานผูไกลเกลี่ยหรือผูตรวจการท่ีสื่อสารตรงกับอธิการบดี ก็จะ

ทําใหบุคลากรกลาสื่อสารมากข้ึน 
IIT 

8 ผูมีอํานาจของหนวยงานควรไดรับการตรวจสอบอยางยิ่ง โดนเฉพาะการเซ็นตเบิก
จายเงิน 

IIT 

9 N/A IIT 
10 ทุกคนทําตามหนาท่ีประชาชนของประเทศดวยคุณธรรม จริยธรรม IIT 
11 มีการสื่อสารชี้แจงผลการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณตอผูปฏิบัติงานใน

หนวยงานทุกคน ทุกระดับชั้น อยางชัดเจน เปดเผย เปนประจําทุกป  
IIT 

12 ศิลปะในการเลือกคนใหมและใชคนเกา ในลักษณะท่ีจะใหไดผลงาน และบริการ
จากการปฏิบัติงานของบุคคลเหลานั้น ท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 

IIT 

13 คําถามบางขอไมสามารถตอบได IIT 
14 สรางการรับรู และทําความเขาใจกับบุคลากรในหนวยงานถึงบทลงโทษกรณีเกิด

การทุจริตในตําแหนง หนาท่ีการงาน 
IIT 

15 ความซ่ือตรงตอตนเอง องคกร และประเทศชาติ เปนจิตสํานึกท่ีตองสรางใหมี
ตั้งแตเด็ก และหัวหนาขององคกร เปนแบบอยางขององคกรนั้นๆ ท่ีจะปฏิบัติตัวให
มีความโปรงใส และมีคุณธรรม หากองคกรใดไดผูนําท่ีดี จะสงผลใหคนในองคฺกร 
ปฏิบัติตัวดีตามดวย 

IIT 

16 ผูรับผิดชอบไมละเลยการตรวจสอบ IIT 
17 ควรมีบุคคลหนวยงานอ่ืนมาทําหนาท่ีตรวจสอบ การใชจายงบประมาณโครงการ

ตาง ๆ หรือ โครงการท่ีรับเขามาแตมีงบประมาณจํานวนมาก ๆ 
IIT 

18 มีระบบตรวจสอบท่ีเขมแข็ง IIT 
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 ขอเสนอแนะ แบบวัดความรู 
19 ควรมีกฎระเบียบท่ียื่นหยุน และ ปรับเปลี่ยนเง่ือนไขไดตามสถานการณท่ี

เหมาะสม เพ่ือไมใหบุคลากรในหนวยงาน หาหนทางหลีกเลี่ยงจากการกระทําท่ีผิด
ระเบียบโดยไมไดตั้งใจ 

IIT 

20 ความมีการจัดทําแผนหรือมาตรการ การปองกันการทุจริตใหหัวหนาหนวยงานทุก
ระดับทราบ โดยเฉพาะหัวหนาหนวยงานมือใหมท่ีไมทราบระเบียบตางๆ  

IIT 

21 มีข้ันตอนท่ีสามารถตรวจสอบได และผูปฏิบัติมีความเขาใจตรงกันกับขอกําหนดท่ี
ตั้งข้ึน 

IIT 

22 การตอบแบบสอบถามนี้ ตอบในสวนของหนวยงานตนสังกัดซ่ึงเปนหนวยงานยอย
ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจากไมทราบและไมไดเก่ียวของกับภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยเทาไรนัก 

IIT 

23 ควรใหผูมีสวนรวมทุกภาคสวน มารวมกันในการวางแผนและแกไขรวมกัน IIT 
24 ควรจะมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรัองเรียนการทุจริตโดยตรงและไมควรเปดเผย

ขอมูลผูแจงเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต 
IIT 

25 รณรงค / สรางการรับรู และความเขาใจ ในเรื่อง ระบบคุณธรรม ความโปรงใส 
และปองกันไมเกิดการทุจริตในหนวยงาน อยางตอเนื่อง 

IIT 

26 ตองสรางความเขาใจและซักซอมใหบุคลากรทุกคนในองคกรทราบแนวทางการ
ดําเนินการเรื่องคุณธรรม ความโปรงใส และปองกันไมใหเกิดการทุจริตใน
หนวยงานอยางชัดเจน มีกิจกรรมท่ีสงเสริม สนับสนุน งานดังกลาว ใหเปน
รูปธรรมและวัดผลไดอยางตอเนื่อง 

IIT 

27 มหาวิทยาลัยมีนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติ ชัดเจนแลว เพ่ือใหการ
ดําเนินงานมีคุณธรรม โปรงใส ไมเกิดการทุจริตในหนวยงาน 

IIT 

28 หากพบมีการทําผิด ควรทําหนังสือท่ีไดมีการลงโทษกับบุคคลท่ีทําผิด และ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบ เพ่ือไมใหเอาเปนแบบอยาง  

IIT 

29 ทุกๆคน ตองรวมมือรวมใจในการตอตานการทุจริต จึงจะสามารถแกไขปญหาการ
ทุจริตไมใหเกิดข้ึนในหนวยงานได 

IIT 

30 ควรจะมีการสุมสัมภาษณทางเสียงโดยมิไดมีการแจงใหหนวยงานทราบ IIT 
31 ไมมี IIT 
32 เงินบริจาค เงินสนับสนุนตาง ๆ ไมถูกใชอยางโปรงใส EIT 
33 ไมคอยมีการตรวจสอบการทุจริต ความไมโปรงใส EIT 
34 อยากใหมีการตรวจสอบการทํางานของมหาวิทยาลัยโดยอาจจะตั้งคณะกรรมการ

นักศึกษา 
EIT 

35 อยากใหมีการชี้แจงเรื่องการใชงบประมาณ EIT 
36 อยากใหมีชองทางในการรองเรียนเรื่องทุจริต มีการประชาสัมพันธมากข้ึน EIT 
37 การเปดเผยขอมูลควรมีใหมากข้ึน EIT 
38 อยากใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใส อยากใหมีความ

ชัดเจนในงบประมาณท่ีใช 
EIT 
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รายละเอียดผลการประเมิน ประจําปงบประมาณ 2562 
จําแนกตามเคร่ืองมือ และตัวช้ีวัด 

        
  ตัวชี้วัด        คะแนนเฉลี่ย 

IIT (แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน)  
1. การปฏิบัติหนาท่ี           87.60 
2. การใชงบประมาณ  80.33  
3. การใชอํานาจ            83.54  
4. การใชทรัพยสินของราชการ         77.61  
5. การแกไขปญหาการทุจริต          77.01  

 

EIT (แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก) 
 

6. คุณภาพการดําเนินงาน  82.92  
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร           82.95  
8. การปรับปรุงการทํางาน           74.72  
  

OIT (แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ) 
9. การเปดเผยขอมูล           83.93  
10. การปองกันการทุจริต        100.00 

 

 

IIT  1.  การปฏิบัติหนาท่ี  คะแนนเฉล่ีย  87.60       

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ 
มากนอยเพียงใด   

78.05  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

โปรงใสเปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนด 1.64% 3.28% 45.90% 49.18% 80.58 

โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 1.69% 5.93% 56.78% 35.59% 75.53 
 

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอท่ัว ๆ ไป กับผูมาติดตอท่ี
รูจักเปนการสวนตัวเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด  

76.26  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ 

ใหบริการแกผูมาติดตอท่ัวไป กับผูมาติดตอท่ีรูจัก 

เปนการสวนตัวเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 

0.83%  8.26%  56.20%  34.71%  76.26 

https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-550
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-550
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-564
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-564
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-574
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-574
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-581
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-581
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-597
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-597
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-608
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-608
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-616
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-616
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-597
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2019&departmentId=312#tab-indicator-597
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I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร  76.75  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

มุงผลสําเร็จของงาน 0.00%  3.28%  49.18%  47.54%  81.32 

ใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 0.00%  1.65%  63.64%  34.71%  76.66 

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจาก

ตนเอง 

1.64%  9.84%  57.38%  31.15%  72.26 

 

I4 บุคลกรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผูมาติดตอ เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม  

     97.83  

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

เงิน 1.64% 98.36% 98.91 

ทรัพยสิน 1.64% 98.36% 98.91 

ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา 

การรับความบันเทิง เปนตน 

4.10% 95.90% 95.65 

 

I5 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตาง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรใน
หนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี ้นอกเหนือจากการรบัโดยธรรมจรรยา หรือไม  

98.55 

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

เงิน 0.82%  99.18%  100.00 

ทรัพยสิน 2.46%  97.54%  97.83 

ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา 

หรือรับความบันเทิง เปนตน 

2.46%  97.54%  97.83 

 

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต หรือไม  

98.19 

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

เงิน 0.83%  99.17%  100.00 

ทรัพยสิน 1.65%  98.35%  98.91 

ประโยชนอ่ืน ๆ เชน การยกเวนคาบริการ การอํานวยความ

สะดวกเปนกรณีพิเศษ เปนตน 

4.13%  95.87%  95.65 
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IIT  2.  การใชจายงบประมาณ  คะแนนเฉล่ีย  80.33      

I7 ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานของทาน มากนอย เพียงใด  64.60  

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําป

ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

2.75%  23.85%  51.38%  22.02%  64.60 

 

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด  
 
80.39  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

คุมคา 0.00%  9.17%  45.87%  44.95%  78.75 

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณท่ีตั้งไว 0.92%  2.75%  45.87%  50.46%  82.03 
 

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย
เพียงใด  

88.12 

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชน

สวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

70.64% 24.77% 3.67% 0.92% 88.12 

 

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงินท่ีเปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุ
อุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด  

88.48  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน 

ท่ีเปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ 

หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 

71.30%  24.07%  3.70%  0.93%  88.48 

 
I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด  

87.95  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

โปรงใส ตรวจสอบได 0.00%  1.82%  35.45%  62.73%  87.79 

เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 70.91%  23.64%  2.73%  2.73%  88.11 
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I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด  
72.46  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

สอบถาม 1.82%  10.00%  46.36%  41.82%  75.85 

ทักทวง 1.82%  13.64%  48.18%  36.36%  72.59 

รองเรียน 3.64%  16.36%  47.27%  32.73%  68.95 
 

IIT  3.  การใชอํานาจ  คะแนนเฉล่ีย  83.54     

I13 ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงานแกทานอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด  73.38  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงานแกทาน 

อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 

1.79%  5.36%  66.96%  25.89%  73.38 

 
I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากนอยเพียงใด  

 
72.63  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากนอยเพียงใด 

0.89%  9.82%  60.71%  28.57%  72.63 

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให
ทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด  

73.74  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับ 

การฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให

ทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 

0.89%  8.04%  62.50%  28.57%  73.74 

 
I16 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการใหทานทําธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอย
เพียงใด  

96.41  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุดหรือ 

ไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการใหทานทําธุระ

สวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 

90.18%  9.82%  0.00%  0.00%  96.41 
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I17 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการใหทานทําในสิ่งท่ีไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต 
มากนอยเพียงใด  

97.49 

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการใหทานทําใน   

สิ่งท่ีไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต   

มากนอยเพียงใด 

91.07%  8.04%  0.89%  0.00%  97.49 

 
I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด  

 
87.61  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ 55.75%  33.63%  8.85%  1.77%  81.24 

มีการซ้ือขายตําแหนง 94.69%  4.42%  0.88%  0.00%  98.92 

เอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 61.06%  28.32%  8.85%  1.77%  82.67 
 

 

IIT  4.  การใชทรัพยสินของทางราชการ  คะแนนเฉล่ีย  77.61    

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไป
ใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด  

89.96  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสิน

ของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุม 

หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

70.54%  27.68%  1.79%  0.00%  89.96 

 

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน  
มีความสะดวก มากนอยเพียงใด  

64.33  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของ

ราชการไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มี

ความสะดวก มากนอยเพียงใด 

3.57%  15.18%  70.54%  10.71%  64.33 



10 
 

I21 กรณีท่ีตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน 
มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด  

76.27  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

กรณีท่ีตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ     

ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน   

มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

0.89%  7.14%  57.14%  34.82%  76.27 

 
 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาต
อยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด  

96.05  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสิน

ของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยาง  

ถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

86.61%  13.39%  0.00%  0.00%  96.05 

 

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง 
มากนอยเพียงใด  

67.17  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เก่ียวกับ

การใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง มากนอย

เพียงใด 

3.57%  16.96%  58.93%  20.54%  67.17 

 
I24 หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือ
ปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด  

71.86  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบ

การใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการ

นําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มาก

นอยเพียงใด 

1.80%  14.41%  51.35%  32.43%  71.86 
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IIT  5.  การแกปญหาการทุจริต  คะแนนเฉล่ีย  77.01  
 

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต มากนอย
เพียงใด  

 
  85.97 

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ให

ความสําคัญกับการตอตานกทุจริต มากนอยเพียงใด 

0.92%  3.67%  33.94%  61.47%  85.97 

 

I26 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม  79.35 

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานให

มีประสิทธิภาพ 

81.48%  18.52%  84.78 

จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

หนวยงาน 

72.22% 27.78% 73.91 

 

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด  75.49  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการ

แกไข มากนอยเพียงใด 

1.87%  11.21%  46.73%  40.19%  75.49 

 

I28 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด  77.51  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เฝาระวังการทุจริต 2.78%  9.26%  41.67%  46.30%  78.73 

ตรวจสอบการทุจริต 0.93%  11.11%  41.67%  46.30%  78.35 

ลงโทษทางวินัย 2.78%  12.96%  40.74%  43.52%  75.45 
 
 

I29 หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอก
หนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด  

72.18  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบของ

ฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 

ไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริตใน

หนวยงาน มากนอยเพียงใด 

2.80%  17.76%  42.06%  37.38%  72.18 
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I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอ
ประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร  

71.57  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 2.75%  11.01%  46.79%  39.45%  74.39 

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 2.75%  18.35%  44.04%  34.86%  70.00 

ม่ันใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา 2.75%  11.93%  46.79%  38.53%  73.29 

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 6.42%  12.84%  51.38%  29.36%  68. 
 

 
EIT  6.  คุณภาพการดําเนินงาน    คะแนนเฉล่ีย 82.92  
 

E1 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ 
มากนอยเพียงใด  

79.86  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

โปรงใสเปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนด 0.00%  2.00%  56.00%  42.00%  80.18 

โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 0.00%  1.00%  60.00%  39.00%  79.53 
 

E2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออ่ืน ๆ 
อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด  

77.17  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/

ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออ่ืน ๆ อยางเทา

เทียมกันมากนอยเพียงใด 

0.00%  6.00%  57.00%  37.00%  77.17 

 

E3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ/ใหบริการแกทาน
อยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด  

83.78  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ใหขอมูล 

เก่ียวกับการดําเนินการ/ใหบริการแกทานอยาง 

ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล  

มากนอยเพียงใด 

0.00%  5.00%  39.00%  56.00%  83.78 
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E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอรองขอใหจาย
หรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม  

100.00  

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา  

การใหความบันเทิง เปนตน 

0.00% 100.00% 100.00 

 

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวม
เปนหลัก มากนอยเพียงใด  

73.81  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึง

ประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มาก

นอยเพียงใด 

0.00%  12.00%  55.00%  33.00%  73.81 

 

 

EIT  7.  ประสิทธิภาพการส่ือสาร    คะแนนเฉล่ีย 82.95 

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด  80.46  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.00%  6.00%  45.00%  49.00%  81.13 

มีชองทางหลากหลาย 1.00%  7.00%  44.00%  48.00%  79.79 
 

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยาง

ชัดเจน มากนอยเพียงใด  
76.87  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือ

ขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มาก

นอยเพียงใด 

1.00% 2.00% 63.00% 34.00% 76.87 

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ดําเนินงาน/การใหบริการ หรือไม  
89.00  

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคําติชมหรือความ

คิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 

89.00% 11.00% 89.00 
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E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคําถาม เม่ือมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการ

ดําเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด  
86.43  

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบ

คําถาม เม่ือมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการ

ดําเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

0.00% 4.00% 33.00% 63.00% 86.43 

 

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีใน

หนวยงานหรือไม  

82.00  

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของ

เจาหนาท่ีในหนวยงานหรือไม 

82.00% 18.00% 82.00 

 

 
EIT  8.  การปรับปรุงการทํางาน    คะแนนเฉล่ีย   74.72  
 
E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการ
ใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด  

 
 
 
67.58  

หัวขอการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดี
ข้ึนมากนอยเพียงใด 

2.00%  6.00%  80.00%  12.00%  67.58 

 

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการดี
ข้ึน มากนอยเพียงใด  

65.86  

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด 
หรือไมมีเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการดีข้ึน มาก
นอยเพียงใด 

2.00%  13.00%  71.00%  14.00%  65.86 
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E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม  

99.00  

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 
หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
ดําเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
หรือไม 

99.00%  1.00%  99.00 

 
E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขา
ไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มาก
นอยเพียงใด  

 
68.39  

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด 
หรือไมมีเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ  
ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การให 
บริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด 

3.00% 23.00% 40.00% 34.00% 68.39 

 
E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใส
มากข้ึน มากนอยเพียงใด  

72.77  

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมมีเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากข้ึน 
มากนอยเพียงใด 

0.00% 17.00% 48.00% 35.00% 72.77 

 

 

OIT   9.  การเปดเผยขอมูล คะแนนเฉล่ีย     83.93  
 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี  9.1   ขอมูลพ้ืนฐาน  

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O1 โครงสราง  100.00 
O2 ขอมูลผูบริหาร  100.00 

O3 อํานาจหนาท่ี  100.00 

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน  100.00 

O5 ขอมูลการติดตอ  100.00 

O6 กฎหมายท่ีเก่ียวของ  100.00 
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ขาวประชาสัมพันธ  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O7 ขาวประชาสัมพันธ  100.00 

 

การปฏิสัมพันธขอมูล  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O8 Q&A  100.00 
O9 Social Network  100.00 

 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี  9.2  การบริหารงาน 

แผนการดําเนนิงาน  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O10     แผนดําเนินงานประจําป ลิงคเปดไมได ตรวจสอบวันท่ี  

3 ส.ค. 2562 
0.00 

O11     รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน 
    ประจาํป รอบ 6 เดือน 

ลิงคเปดไมได ตรวจสอบวันท่ี  
3 ส.ค. 2562 

0.00 

O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป ลิงคเปดไมได ตรวจสอบวันท่ี  
3 ส.ค. 2562 

0.00 

 

การปฏิบัติงาน  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  100.00 

 

การใหบริการ 

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ  100.00 
O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ   100.00 
O16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการ 

ใหบริการ  
 100.00 

O17 E-Service  100.00 
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ตัวช้ีวัดยอยท่ี  9.3   การบริหารเงินงบประมาณ  

แผนการใชจายงบประมาณประจําป  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O18 แผนการใชจายงบประมาณประจําป ลิงคเปดไมได ตรวจสอบวันท่ี  

3 ส.ค. 2562 
0.00 

O19 รายงานการกํากับติดตามการใชจาย 
งบประมาณประจาํป รอบ 6 เดือน 

ลิงคเปดไมได ตรวจสอบวันท่ี  
3 ส.ค. 2562 

0.00 

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป ลิงคเปดไมได ตรวจสอบวันท่ี  
3 ส.ค. 2562 

0.00 

 

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O21 แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหา

พัสด ุ 
 100.00 

O22 ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ 

 100.00 

O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
รายเดือน 

 100.00 

O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหา
พัสดุประจําป  

 100.00 

 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี  9.4   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O25 นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล  100.00 

O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

 100.00 

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล 

 100.00 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจําป 

 100.00 

ยท่ี 9.5 การสงเส 
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ตัวช้ีวัดยอยท่ี  9.5   การสงเสริมความโปรงใส งใส  

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  100.00 

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต  100.00 
O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจําป  100.00 

 

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น  100.00 

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  100.00 

 
OIT 10.   การปองกันทุจริต         คะแนนเฉล่ีย  100.00   
ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1  การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 

 
 

  

เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O34 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร  100.00 

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร  100.00 

  

  

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป  100.00 

O37 การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต   100.00 

  

  

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร  100.00 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป   100.00 

O40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการ
ปองกันการทุจริตประจําป รอบ 6 เดือน  

 100.00 

O41 รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริต
ประจาํป 

 100.00 
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ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2   มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต  

มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต  

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O42 มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ  100.00 

O43 มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม  100.00 

  O44 มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัด
จาง  

 
100.00 

O45 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  100.00 
O46 มาตรการปองกันการรับสินบน   100.00 
O47 มาตรการปองกันการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 

100.00 

O48 มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ  100.00 
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ขอมูลประกอบอ่ืน 

เกณฑการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน   ชวงคะแนน   ผลการประเมิน 
ระดับ AA     95 - 100    ผาน   
ระดับ A     85 - 94.99    ผาน 
ระดับ B     75 - 84.99    ไมผาน 
ระดับ C     65 - 74.99    ไมผาน 
ระดับ D     55 - 64.99    ไมผาน 
ระดับ E     50 - 54.99    ไมผาน 
ระดับ F     0 - 49.99   ไมผาน 

 

ขอมูลประกอบการประเมิน IIT  และ   EIT  

ขอมูล ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  IIT  (ชาย 35 คน หญิง 57 คน รวม 92 คน) 

อายุ ชาย หญิง อ่ืนๆ 

ต่ํากวา 20 ป 0 0 0 

20 – 30 ป 0 2 0 

31 – 40 ป 6 9 0 

41 – 50 ป 19 25 0 

51 – 60 ป 8 17 0 

มากกวา 60 ป 2 4 0 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อ่ืนๆ 

ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 0 0 0 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 0 0 0 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 0 1 0 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 0 15 0 

สูงกวาปริญญาตรี 35 40 0 

อ่ืน ๆ 0 1 0 

ขอมูล ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  EIT (ชาย 47  หญิง 53 รวม 100 คน) 
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อายุ ชาย หญิง อ่ืนๆ 

ต่ํากวา 20 ป 10 4 0 

20 – 30 ป 23 21 0 

31 – 40 ป 8 25 0 

41 – 50 ป 5 1 0 

51 – 60 ป 1 2 0 

มากกวา 60 ป 0 0 0 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อ่ืนๆ 

ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 0 0 0 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 0 0 0 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 0 2 0 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 33 41 0 

สูงกวาปริญญาตรี 14 10 0 

อ่ืน ๆ 0 0 0 

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อ่ืนๆ 

บุคคลท่ัวไป 30 21 0 

หนวยงานของรัฐ 11 22 0 

องคกรธุรกิจ 6 10 0 

อ่ืน ๆ 0 0 0 

 

สภาพแวดลอมการทํางานของเจาหนาท่ีในหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2562 

 

ความสุขในการทํางานเฉลี่ยของบุคลากร  เฉลี่ยรอยละ 64.13 

 


	คะแนนประเมิน   85.21 คะแนน  ระดับผลการประเมิน   A
	คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด
	ข้อมูลประกอบอื่น
	ข้อมูลประกอบการประเมิน IIT  และ   EIT
	ข้อมูล ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  EIT (ชาย 47  หญิง 53 รวม 100 คน)

