
การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ 
องคการบริหารสวนตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประจําปงบประมาณ 2564 

************************************ 

สรุปผลคะแนน องคการบริหารสวนตําบลศาลายา ประจําปงบประมาณ 2564 

62.26 คะแนน 

ระดับผลการประเมิน D 

คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด 
 
อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
1 การปฏิบัติหนาท่ี 81.99 
2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 81.18 
3 การใชอํานาจ 78.81 
4 การปรับปรุงการทํางาน 74.77 
5 คุณภาพการดําเนินงาน 74.55 
6 การใชงบประมาณ 72.79 
7 การแกไขปญหาการทุจริต 71.22 
8 การใชทรัพยสินของราชการ 69.67 
9 การเปดเผยขอมูล 46.21 
10 การปองกันการทุจริต 37.50 
 
คะแนนสูงสุด 81.99 
คะแนนต่ําสุด 37.50 
 

การวิเคราะหผลการประเมินราตัวชี้วัด 
ขอบกพรอง/จุดออน ประเด็นท่ีตองพัฒนาใหดีข้ึน แนวทางไปสูการปฏิบัติ 
คะแนนในภาพรวมไมผานการ 
ประเมิน (62.26 คะแนน ระดับ
ผลการประเมินระดับ D ) คะแนน
รายตัวชี้วัดจํานวน 10 ตัวชี้วัดต่ํา
กวารอยละ 85 

1. คะแนนในภาพรวมตองไมต่ํา
กวา รอยละ 85 คะแนน (ผาน
เกณฑ)  
2. ค ะแ น น ราย ตั วชี้ วั ด ต อ ง มี
คะแนน ไมต่ํากวารอยละ 85 

1. ชี้แจงการดําเนินงานในดาน
ตางๆ รวมท้ังระเบียบกฎหมาย 
แผน คูมือ ตางๆใหเจาหนาท่ีและ
ประชาชน เขาใจ 
 2. มอบหมายเจาหนาท่ีเปนไปใน 
ลักษณะระบุรายชื่อรับผิดชอบใน
การ จัดเตรียมขอมูลเพ่ือตอบขอ
คําถาม 

 
 
 



ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ 
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของหนวยงานองคการบริหารสวนตําบลศาลายา มีคา
คะแนนเทากับ 62.26 คะแนน อยูในระดับ D มีรายละเอียดดังนี้ 1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน 
(IIT) การใชทรัพยสินของราชการ มีขอเสนอแนะ ดังนี้ ตองมีกระบวนการในการขออนุญาตใหชัดเจนและ
สะดวก ตองมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง รวมไปถึงจะตองมีการ
กํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 2. แบบวัดความรูของผูมีสวนไดเสีย
ภายนอก ดานคุณภาพการดําเนินงาน ประเด็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ข้ันตอน และระยะท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ  3. 
ขอเสนอแนะจากการประเมิน OIT ดานการเปดเผยขอมูล ในประเด็นเก่ียวกับ 1) การบริหารงาน ไดแก แผน
ดําเนินการ การปฏิบัติงาน และการใหบริการ 2) การบริหารเงินงบประมาณ 3) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 4) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ดานการปองกันการทุจริต ในประเด็นเก่ียวกับ 1) 
การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ซ่ึงการเผยแพรขอมูลใน
ประเด็นขางตนแสดงถึงการใหความสําคัญตอการประเมินเพ่ือนําไปสูการจัดทํามาตรการสงเสริมความโปรงใส
ภายในหนวยงาน และมีการกํากับติดตามการนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ขอเสนอแนะจากผูมีสวนได
เสียภายนอก เสนอแนะใหหนวยงานพัฒนาการดําเนินงานในดานการประชาสัมพันธ โดยหนวยงานควรมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาเรื่องการเผยแพรขอมูลขาวสารใหดียิ่งข้ึน 
 
การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ ขององคการ
บริหารสวนตําบลศาลายา ประกอบรายละเอียดผลการประเมิน ประจําปงบประมาณ 2564 
 1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal Inregrity and Transparency Assessment:IIT) 
 

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูท่ีมาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอย
เพียงใด  

61.48 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนด 19.23% 5.77% 65.38% 9.62% 55.33 
เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด      

 
I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอท่ัวๆไปกับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการ
สวนตัวอยางเทาเทียม มากนอยเพียงใด 

68.94 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ 
แกผูมาติดตอท่ัวๆไปกับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการสวน
ตัวอยางเทาเทียม มากนอยเพียงใด 

0.00% 8.16% 77.55% 14.29% 68.94 

 
 
 
 



I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็น ดังตอไปนี้ อยางไร 67.54 
หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด

หรือไมเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

มุงผลสําเร็จของงาน 0.00% 8.16% 77.55% 14.29% 68.94 
ใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 0.00% 2.00% 84.00% 14.00% 70.94 
พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 14.58% 72.92% 12.50% 66.17 

 
I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผูมาติดตอ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การ
อนุมัติ การอนุญาต หรือใหบริการหรือไม 

98.00 

หัวขอการประเมิน ม ี ไมม ี คะแนน 

เงิน 2.00% 98.00% 98 

ทรัพยสิน 2.00% 98.00% 98.00 

ประโยชนอ่ืนๆท่ีอาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความ
บันเทิง เปนตน  

2.00% 98.00% 98.00 

 
I5 นอกเหนือการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งใด
ตอไปนี้หรือไม 

98.00 

หัวขอการประเมิน ม ี ไมม ี คะแนน 

เงิน 2.00% 98.00% 98.00 

ทรัพยสิน 2.04% 97.96% 97.96 

ประโยชนอ่ืนๆท่ีอาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความ
บันเทิง เปนตน  

2.08% 97.92% 97.92 

 
I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งตอไปนี้  แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสราง
ความสัมพันธท่ีดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคตหรือไม  

98.00 

หัวขอการประเมิน ม ี ไมม ี คะแนน 

เงิน 2.00% 98.00% 98.00 

ทรัพยสิน 2.00% 98.00% 98.00 

ประโยชนอ่ืนๆเชน การยกเวนคาบริการ การอํานวยความสะดวกเปน
พิเศษ เปนตน  

2.00% 98.00% 98.00 

 
I7 ทานรูเก่ียวกับการแผนการใชจายงบประมาณประจําป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด  59.35 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ทานรูเก่ียวกับการแผนการใชจายงบประมาณประจําป 
ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

0.00% 24.49% 73.47% 2.04% 59.35 



I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด  64.77 
หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด

หรือไมเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

คุมคา 0.00% 14.58% 77.08% 8.33% 64.79 
ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณท่ีตั้งไว 0.00% 14.89% 76.60% 8.51% 64.74 

 
I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด  91.20 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชน
สวนตัว กลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

77.55% 18.37% 4.08% 0.00% 91.20 

 
I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงินท่ีเปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคา
เดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด  

93.94 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงินท่ีเปน
เท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคา
เดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 

81.63% 18.37% 0.00% 0.00% 93.94 

 
I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอย
เพียงใด  

62.33 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

โปรงใส ตรวจสอบได 28.57% 0.00% 61.22% 10.20% 51.22 
เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 51.02% 18.37% 30.61% 0.00% 73.43 

 
I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทานมีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด  

64.90 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

สอบถาม 4.00% 6.00% 82.00% 8.00% 64.92 
ทักทวง 4.08% 4.08% 83.67% 8.16% 65.57 
รองเรียน 6.12% 2.04% 83.67% 8.16% 64.90 

 
 
 
 
 



I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด  65.53 
หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด

หรือไมเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปน
ธรรม 

0.00% 12.24% 79.59% 8.16% 65.53 

 
I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด  63.32 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

0.00% 17.02% 76.60% 6.38% 63.32 

 
I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยาง
เปนธรรม มากนอยเพียงใด  

65.51 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผู เขารับการ
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา 
อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 

0.00% 14.29% 75.51% 10.20% 65.51 

 
I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด  90.53 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําธุระสวนตัวของ
ผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 

75.51% 20.41% 4.08% 0.00% 90.53 

 
I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําในสิ่งท่ีไมถูกตอง หรือมีความเสียงตอการทจริต มากนอยเพียงใด  94.61 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําในสิ่งท่ีไมถูกตอง 
หรือมีความเสียงตอการทจริต มากนอยเพียงใด 

83.67% 16.33% 0.00% 0.00% 94.61 

 
I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด  92.55 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ 82.00% 16.00% 0.00% 2.00% 92.72 
มีการซ้ือขายตําแหนง 84.00% 16.00% 0.00% 0.00% 94.72 
เอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 81.63% 14.29% 4.08% 0.00% 92.55 

 



I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือ
พวกพอง มากนอยเพียงใด  

92.44 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของ
ราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวก
พอง มากนอยเพียงใด 

77.08% 22.92% 0.00% 0.00% 92.44 

 
I20 ข้ันตอนในการอนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทานมีความสะดวก
มากนอยเพียงใด  

61.51 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ข้ันตอนในการอนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ ไป
ใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทานมีความสะดวกมาก
นอยเพียงใด 

6.12% 4.08% 89.80% 0.00% 61.51 

 
I21 ถาตองมีการยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยาง
ถูกตอง มากนอยเพียงใด  

58.06 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ถาตองมีการยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยาง
ถูกตอง มากนอยเพียงใด 

12.24% 6.12% 77.55% 4.08% 58.06 

 
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสินนของราชการไปใช โดยไมขออนุญาตอยางถูกตอง จาก
หนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด  

81.71 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสินนของ
ราชการไปใช  โดยไมขออนุญาตอยางถูกตอง จาก
หนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

55.10% 34.69% 10.20% 0.00% 81.71 

 
I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ มากนอยเพียงใด  64.16 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เก่ียวกับการใช
ทรัพยสินของราชการ มากนอยเพียงใด 

0.00% 14.29% 79.59% 6.12% 64.16 

 
 



I24 หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลการใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชน
สวนตัว กลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด  

60.12 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลการใชทรัพยสินของ
ราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว 
กลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

10.20% 4.08% 81.63% 4.08% 60.12 

 
I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสําคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด  66.11 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสําคัญ 
กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 

0.00% 13.64% 75.00% 11.6% 66.11 

 
I26 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการดังตอไปนี้ หรือไม 98.86 

หัวขอการประเมิน ม ี ไมม ี คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 100.00% 0.00% 100.00 
จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 97.73% 2.27% 97.73 

 
I27 ปญหาทุจริตในหนวยงาของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด  65.40 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

ปญหาทุจริตในหนวยงาของทาน ไดรับการแกไข มาก
นอยเพียงใด 

0.00% 13.33% 77.78% 8.89% 65.40 

 
I28 หนวยงานของทานมีการดําเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด  66.85 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เฝาระวังการทุจริต 0.00% 15.22% 69.57% 15.22% 66.85 
ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 15.91% 68.18% 15.91% 66.84 
ลงโทษทางวินัย เม่ือมีการทุจริต 2.17% 13.04% 67.39% 17.39% 66.85 

 
I29 หนวยงานของทานมีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไป
ปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด  

63.91 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานของทานมีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ 
ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือ

ปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 

2.22% 13.33% 75.56% 8.89% 63.91 



I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็น
ดังตอไปนี้อยางไร  

66.20 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 2.22% 4.44% 86.67% 6.67% 66.20 
สามารถติดตามผลการรองเรียนได 2.22% 4.44% 86.67% 6.67% 66.20 
ม่ันใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา 2.22 4.44% 86.67% 6.67% 66.20 
ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 2.22% 4.44% 86.67% 6.67% 66.20 

 
การวิ เคราะห ผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผู มี ส วน ได เสี ยภายใน  (Internal Inregrity and 
Transparency Assessment:IIT) 

ขอบกพรอง / จุดออน ประเด็นท่ี ตองพัฒนาใหดีข้ึน แนวทางไปสูการปฏิบัติ 
วิเคราะหจากผลการประเมินนอยกวารอยละ 85 มีดังนี ้
I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน 
ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูท่ีมา
ติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มาก
นอยเพียงใด (รอยละ 61.48) 

การใหบริการยังไม เปน ไปตาม
ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด 

จัดทํามาตรการในการปฏิบัติงาน
ใหเปนตามข้ันตอนและระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

I2 การปฏิบัติงานใหแกผูมาติดตอ 
ท่ัวๆไป กับผูท่ีรูจักเปนการสวนตัว
เทา เทียมกันมานอยเพียงใด (รอย
ละ 68.94) 

คะแนนการประเมินยังมีความเห็น
วา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานใหแกผูมา
ติดตอไม เทาเทียมกัน 

จัดทํามาตรการในการปฏิบัติงาน
ในลักษณะการใหบริการประชาชน
ท่ีเทา เทียมกันทุกราย 

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน 
มี พฤติกรรมในการปฏิบัติงานตาม 
ประเด็นดังตอไปนี้อยางไร (รอยละ 
67.54) 

ตองพัฒนาดานการใหความสําคัญ
กับงานมากกวาธุระสวนตัว และ 
ให เจ าหน า ท่ีตระหนัก ถึงความ
รับผิดชอบ หากเกิดการผิดพลาด
เกิดจากตนเอง 

จัดทํามาตรการในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ใน
การตระหนักถึงการใหความสําคัญ
กับงานมากกวาธุระ สวนตัว และ
มาตรการความพรอมรับผิด 

I7 ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจาย 
ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จํ า ป ข อ ง
หน วยงาน  ของท าน  มากนอย
เพียงใด (รอยละ 59.35) 

เจ าหน า ท่ีบางสวน ไม มีความรู
เ ก่ี ย ว กั บ แ ผ น ก า ร ใ ช จ า ย
งบประมาณประจําปของหนวยงาน 

ใหความรูความเขาใจแกเจาหนาท่ี
ใน ก ารจั ด ทํ าแผ น ก าร ใช จ า ย
งบประมาณประจําป 

I8 หน วยงานของท าน  ใช จ าย
งบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็น
ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด (รอย
ละ 64.77) 

ยั ง มี ก า ร ใช งบ ป ร ะ ม าณ ท่ี ไม
คํ า นึ ง ถึ ง ค ว า ม คุ ม ค า ข อ ง
งบประมาณ 

ใหความรูความเขาใจแกเจาหนาท่ี
ในใชจายงบประมาณใหเกิดความ
คุมคามากท่ีสุด 

I11 หน วยงานของท าน  มีการ
จัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และ
การต รวจรับ พั ส ดุ ในลั กษ ณ ะ
ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด (รอย

ตองพัฒนาการปฏิบัติงานท่ีเปนใน 
ลั ก ษ ณ ะ เ อ้ื อ ป ร ะ โ ย ช น ใ ห 
ผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

จัดทําคูมือประโยชนทับซอน และ
เผยแพ ร ให พ นั ก งาน เท ศบ าล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
รับทราบ ท่ัวกัน 



ละ 62.33) 
I12 ห น ว ย งาน ขอ งท าน  เป ด
โอกาสใหทานมีสวนรวม ในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอย
เพียงใด (รอยละ 65.13) 

หนวยงานมีการเปดเผยขอมูลท่ีให
ป ระช าช น ส าม ารถ ส อ บ ถ าม 
ทักทวง ไดนอยตองปรับปรุงการ
เป ด เผยข อ มู ล ท่ี ให ป ระช าช น
สามารถเขาถึง 

เผยแพรของมูลใหประชาขนทราบ
ทาง web site ของหนวยงาน 

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจาก
ผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มาก
นอยเพียงใด (รอยละ 65.53) 

ก า ร ม อ บ ห ม า ย ง า น จ า ก
ผู บั ง คั บ บั ญ ช าต อ ง เป น ไป ใน
ลักษณะมีความเปนธรรม 

ม อ บ น โย บ า ย โด ย ผู บ ริ ห า ร 
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

I14 ทานไดรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอยางถูกตอง มากนอย
เพียงใด (รอยละ 63.32) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานให 
เป น ไปตามระดับ คุณ ภาพของ
ผลงานอยางชัดเจน 

การจัดทําตัวชี้วัดในการประเมินผล
การปฏิบัติงานใหมีการตรวจสอบ
ตั้ งแต ก ารจั ด ทํ าจน ถึ งผลการ
ประเมิน 

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการ
คัด เลื อกผู เข ารับการฝกอบรม 
ก าร ศึ ก ษ าดู งาน  ห รื อ ก าร ให
ทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มาก
นอยเพียงใด 

ควรพัฒนาการคัดเลือกผู เขารับ
การฝกอบรม การศึกษาดูงาน 

มีการจัดทําแบบสอบถามความ
ตองการในการฝกอบรมไปยังทุก
สวนราชการ 

I20 ข้ันตอนในการอนุญาตเพ่ือยืม
ท รั พ ย สิ น ข อ งร าช ก าร  ไป ใช
ปฏิบัติงานในหนวยงานของทานมี
ความสะดวกมากน อยเพียงใด 
(รอยละ 61.51) 

การขออนุญาตยืมทรัพยสินของ
ทางราชการไปใชปฏิบัติงาน ควรมี
ความสะดวกมากกวาเดิม 

ลด ข้ันตอนการขออนุญ าตยื ม
ทรัพยสินของทางราชการไปใช
ปฏิบัติงาน 

I21 ถาตองมีการยืมทรัพยสินของ
ราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากร
ในหนวยงานของทาน มีการขอ
อนุญาตอยางถูกตอง มากนอย
เพียงใด (รอยละ 58.06) 

ใหมีการขอยืมทรัพยสินของทาง 
ราชการไปใชปฏิบัติงานท่ีถูกตอง 

จัดเอกสารการขอยืมอยางถูกตอง 
มีหลักฐานของผูยืมและผูใหยืม 

I22 บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ห รื อ
ภาคเอกชน มีการนําทรัพยสินของ
ราชการไปใช โดยไมขออนุญาต
อยางถูกตอง จากหนวยงานของ
ทาน มากนอยเพียงใด (รอยละ 
81.71) 

ใหมีการขอยืมทรัพยสินของทาง 
ราชการไปใชปฏิบัติงานท่ีถูกตอง 

จัดเอกสารการขอยืมอยางถูกตอง 
มีหลักฐานของผูยืมและผูใหยืม 

I23 ท า น รู แ น ว ป ฏิ บั ติ ข อ ง
หนวยงานของทาน เก่ียวกับการใช
ทรัพยสินของราชการ มากนอย
เพียงใด (รอยละ 64.16) 

เจาหนาท่ีควรทราบแนวปฏิบัติของ 
หนวยงานเก่ียวกับการใชทรัพยสิน 
ของทางราชการ 

ใหมีการชี้แจงแนวทางหรือแนว
ปฏิบัติแกเจาหนาท่ีทุกราย 



I24 หน วยงานของท าน  มีการ
กํากับดูแลการใชทรัพยสินของ
ราชการ เพ่ือปองกันไมให มีการ
นําไปใชประโยชนสวนตัว กลุมหรือ
พวกพอง มากนอยเพียงใด (รอย
ละ 60.12) 

ควรมีการพัฒนาการกํากับดูแล
และตรวจสอบการใชทรัพยสินของ
ทางราชการเพ่ือปองกันไมใหมีการ
นําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม 
หรือพวกพอง 

จัดทําเปนมาตรการเพ่ือปองกัน
ไม ให มี ก ารนํ า ไป ใช ป ระ โยชน
สวนตัว กลุม หรือพวกพอง 

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
ของทาน ใหความสําคัญ กับการ
ตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 
(รอยละ 66.11) 

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของ 
ตองไดรับการแกไข 

ผู บ ริ ห า ร ค ว ร มี ก า ร กํ า ห น ด
มาตรการในการปองกันการทุจริต
อยางจริงจัง 

I27 ปญหาทุจริตในหนวยงาของ
ทาน ได รับการแก ไข มากนอย
เพียงใด (รอยละ 65.40) 

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของ 
ตองไดรับการแกไข 

ม อ บ ห ม า ย ใ ห เ จ า ห น า ท่ี
ผูรับผิดชอบดําเนินการแกไขปญหา
ตางๆของ หนวยงานในทุกเรื่อง 

I28 หน วยงานของท าน มีการ
ดําเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริต
ในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 
(รอยละ 66.85) 

หัวขอการเฝาระวังการทุจริต และ 
การลงโทษทางวินั ยต องมีการ 
ดําเนินการ 

ม อ บ ห ม า ย ใ ห เ จ า ห น า ท่ี
ผูรับผิดชอบจัดวางมาตรการการ
เฝาระวังการทุจริตและ การลงโทษ
ทางวินัยใหเด็ดขาด 

I29 หนวยงานของทานมีการนํา
ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข อ ง ฝ า ย
ตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอก
หนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน 
เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
มากนอยเพียงใด (รอยละ 63.91) 

นํ าผลการตรวจสอบของฝ าย 
ตรวจสอบท้ังภายในและภายนอก 
หนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน 
เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

มอบหมายเจาหนาท่ีนํ าผลการ
ตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ัง
ภายในและภายนอกหนวยงาน 
เสนอผูบริหารและผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น 

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการ
ทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหนวยงานของ
ท าน  ท าน มี ค ว าม คิ ด เห็ น ต อ
ประเด็นดังตอไปนี้อยางไร (รอยละ 
66.20) 

ใหความม่ันใจตอการรองเรียน การ 
ติ ดตามผลการร อ ง เรี ยน  การ
ดําเนินการอยางตรงไปตรงมา และ 
ความปลอดภัยและไมมีผลกระทบ 
ตอตนเอง 

มอบหมายเจาหนาท่ี จัดการวาง
ระบบและสรางความ ม่ัน ใจใน
ชองทางการรองเรียน การติดตาม
ผลการรองเรียน ใหความม่ันใจการ
ดําเนินการอยางตรงไปตรงมา และ
ความปลอดภัยและไมมีผลกระทบ
ตอตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 



2. การประเมินแบบวัดการรับรูของผู มีสวนได เสียภายนอก (External Inregrity and Transparency 
Assessment:EIT) 
 

E1 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 70.51 
หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด

หรือไมเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เปนไปตามข้ันตอท่ีกําหนด 0.00% 2.86% 84.29% 12.86% 70.27 
เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 0.00% 1.43% 85.71% 12.86% 70.76 

 
E2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออ่ืนๆ อยางเทาเทียมกัน
มากนอยเพียงใด 

66.44 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติ งาน/
ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออ่ืนๆ อยางเทาเทียมกัน
มากนอยเพียงใด 

0.00% 8.57% 84.29% 7.14% 66.44 

 
E3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา 
ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด 

68.83 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ใหขอมูลเก่ียวกับ
การดําเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไม
ปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด 

0.00% 5.71% 82.86% 11.43% 68.83 

 
E4 ในระยะเวลา 1 ป ท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่ง
ดังตอไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ การอนุญาต หรือใหบริการหรือไม 

99.05 

หัวขอการประเมิน ม ี ไมม ี คะแนน 

เงิน 1.43% 98.57% 98.57 
ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00 
ประโยชนอ่ืนๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได เชนการลดราคา การใหความบันเทิง เปน
ตน 

1.43% 98.57% 98.57 

 
E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มาก
นอยเพียงใด 

67.91 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน

ของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 
0.00% 2.86% 91.43% 5.71% 67.91 



 
E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีลักษณะดังนี้ มากนอยเพียงใด 68.98 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เขาถึงงายไมซับซอน 0.00% 4.55% 86.36% 9.09% 68.45 
มีชองทางหลากหลาย 0.00% 0.00% 92.42% 7.58% 69.50 

 
E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีลักษณะดังนี้ มากนอยเพียงใด 68.98 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เขาถึงงายไมซับซอน 0.00% 4.55% 86.36% 9.09% 68.45 
มีชองทางหลากหลาย 0.00% 0.00% 92.42% 7.58% 69.50 

 
E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 67.92 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูล
ท่ีสาธารณชนควรทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

0.00% 7.58% 81.82% 10.61% 67.92 

 
E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงา/ใหบริการ หรือไม 100 

หัวขอการประเมิน ม ี ไมม ี คะแนน 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงา/
ใหบริการ หรือไม 

100.00% 0.00% 100.00 

 
E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคําถาม เม่ือมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการดําเนินงานไดอยาง
ชัดเจน มากนอยเพียงใด 

69.00 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคําถาม เม่ือ
มีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการดําเนินงานไดอยางชัดเจน 
มากนอยเพียงใด 

0.00% 0.00% 93.94% 6.06% 69.00 

 
E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานหรือไม 100 

หัวขอการประเมิน ม ี ไมม ี คะแนน 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีใน
หนวยงานหรือไม 

100.00% 0.00% 100.00 

 
 
 



E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบิการดีข้ึนมากนอย
เพียงใด 

69.98 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบั ติงาน/การใหบิการดี ข้ึนมากนอย
เพียงใด 

0.00% 1.52% 87.88% 10.61% 69.98 

 
E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการดีข้ึนมากนอย
เพียงใด 

69.00 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานท่ีท านติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการดีข้ึนมากนอย
เพียงใด 

0.00% 3.08% 87.69% 9.23% 69.00 

 
E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน หรือไม 

100 

หัวขอการประเมิน ม ี ไมม ี คะแนน 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน/การใหบริการ ให
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม 

100.00% 0.00% 100.00 

 
E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสีย เขาไปมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด 

66.92 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานท่ีท านติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการดีข้ึนมากนอย
เพียงใด 

0.00% 7.58% 84.85% 7.58% 66.92 

 
E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากข้ึน มากนอย
เพียงใด 

67.95 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด
หรือไมเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/
การใหบริการ ให มีความโปรงใสมากข้ึน มากนอย
เพียงใด 

0.00% 4.55% 87.88% 7.58% 67.95 

 
 



การวิเคราะหผลการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (External Inregrity and 
Transparency Assessment:EIT) 

ขอบกพรอง / จุดออน ประเด็นท่ีตองพัฒนาใหดีข้ึน แนวทางไปสูการปฏิบัติ 
วิเคราะหจากผลการประเมินนอยกวารอยละ 85 มีดังนี ้
E1 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทาน
ติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแก
ทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มาก
นอยเพียงใด (รอยละ 70.51) 

คะแนนการประเมินยังมีความเห็น
วาเจาหนาท่ีปฏิบัติงานยังไมเปนไป
ตาม ข้ันตอนและระยะ เวลา ท่ี
กําหนด 

จัดทําคูมือกําหนดการดําเนินงาน
แต ข้ั น ตอน เพ่ื อ ให เป น ไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

E2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทาน
ติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแก
ทาน กับผูมาติดตออ่ืนๆ อยางเทา
เทียมกันมากนอยเพียงใด (รอยละ 
66.44) 

เจาหนาท่ีปฏิบั ติงานใหแกผูมา
ติดตอไมเทาเทียมกัน 

จัดทํามาตรการในการปฏิบัติงาน
ในลักษณะการใหบริการประชาชน
ท่ีเทาเทียมกันทุกราย 

E3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทาน
ติ ด ต อ  ให ข อ มู ล เก่ี ย ว กั บ ก าร
ดําเนินการ/ใหบริการแกทานอยาง
ต ร ง ไป ต ร งม า  ไม ป ด บั งห รื อ
บิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด 
(รอยละ 68.83) 

พัฒ นาการใหบริการขอ มูลแก 
ประชาชนอยางตรงไปตรงมา 

1. ใหความรูแกเจาหนาท่ีในแตละ
งาน เพ่ือใหสามารถบริการขอมูล
ให แ ก ป ระช าช น อย า งชั ด เจน
ตรงไปตรงมาโดยการฝกอบรม 
หรือการสอนงาน  
2. จัดทําแผนพับชี้แจงขอมูลใน
การขอรับ บริการเพ่ือใหประชาชน
ไดมีความเขาใจตรงกัน 

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการ
ดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน
ของประชาชนและสวนรวมเปน
หลัก มากนอยเพียงใด (รอยละ 
67.91) 

มุ ง เน น ให เจ าห น า ท่ี ทุ ก ระ ดั บ 
คํานึงถึงประโยชนของประชาชน 
และประโยชนสวนรวม 

จัดทํามาตรการในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ใน
ก ารต ระห นั ก ถึ งก าร ให ค วาม   
สําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 
และมาตรการความพรอมรับผิด 

E6 ก า ร เผ ย แ พ ร ข อ มู ล ข อ ง
หนวยงานท่ีทานติดตอ มีลักษณะ
ดังนี้  มากนอยเพียงใด (รอยละ 
68.98) 

พัฒนาชองทางการเผยแพรขอมูล 
ของหนวยงานให มีหลากหลาย 
ชองทางและเขาถึงงายไมซับซอน 

ม อ บ ห ม าย เจ าห น า ท่ี ใน ก า ร
ดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ใหประชาชนสามารถเข าถึงได
หลายชองทางและเขาถึงงายไม
ซับซอน 

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการ
เผ ย แ พ ร ผ ล งาน ห รื อ ข อ มู ล ท่ี
สาธารณชนควรทราบอยางชัดเจน 
มากนอยเพียงใด (รอยละ 67.92) 

พัฒนาการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ี 
ควรเผยแพรใหแกประชาชนมาก 
ข้ึน 

ม อ บ ห ม าย เจ าห น า ท่ี ใน ก า ร
ดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ใหประชาชนในหลากหลายดาน
โด ย เฉ พ า ะ ข อ มู ล ข า ว ส า ร ท่ี
ประชาชนควรรับทราบ 

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการ
ชี้แจงและตอบคําถาม เม่ือมีขอ

การตอบขอกังวลสงสัยเก่ียวกับ
การดําเนินงานยังมีความชัดเจนไม

มอบหมายบุคคลในการรับผิดชอบ
ต อ บ ข อ กั ง ว ล เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร



กังวลสงสัยเก่ียวกับการดําเนินงาน
ไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 
(รอยละ 69.00) 

มาก ดําเนินงานเพ่ือความชัดเจนและ
เปนไปในแนวทางท่ีถูกตอง 

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ี
ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การใหบิการดีข้ึน
มากนอยเพียงใด (รอยละ 69.98) 

ควรมีการพัฒ นาคุณ ภาพการ 
ปฏิบั ติงาน/การใหบริการ ของ 
เจาหนาท่ี 

จัดการฝกอบรมใหความรู และการ
สอนงานแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การใหบริการ 

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการ
ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการ
ดําเนินงาน/การใหบริการดีข้ึนมาก
นอยเพียงใด 

ควรมีการปรับปรุงวิธีการและ 
ข้ั น ต อ น ก ารป ฏิ บั ติ ง าน /ก าร 
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งข้ึน 

มอบหมายใหแตละสวนราชการ 
พิ จารณ าปรับปรุ งวิ ธีก ารและ
ข้ันตอนการใหบริการ 

E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปด
โอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ 
หรือผู มีสวนไดเสีย เขาไปมีสวน
รวมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด 
(รอยละ 66.92) 

ควรมีการเปดโอกาสใหผูรับบริการ 
ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสีย เขา 
ไป มี ส วน ร วม ใน การป รับป รุ ง 
พั ฒ น าก า รดํ า เนิ น ง าน /ก า ร 
ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน 

เปดชองทางการใหผูรับบริการ ผู
มาติดตอหรือผูมีสวนไดเสียเขาไปมี
สวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดํ าเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงานไดดีข้ึน 

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการ
ปรับป รุ งการดํ า เนิ น งาน /การ
ใหบริการ ใหมีความโปรงใสมาก
ข้ึน  มากน อยเพียงใด  (รอยละ 
67.95) 

ควรปรับปรุงการดําเนินงาน/การ 
ใหบริการ ใหมีความโปรงใสมาก
ข้ึน 

1.จัดทําคูมือประโยชนทับซอนท่ี
องคกรควรรู  
2.จั ด ทํ า ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน/การใหบริการใหมีความ
โปรงใส 

 
 
3. การประเมินแบบตรวจการเปด เผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment:OIT) 
ตัวชี้วัดยอยท่ี 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 
O7 ขาวประชาสัมพันธ  100.00 
 



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O8 Q&A  100.00 
O9 Social Network  100.00 
O10 แผนดําเนนิงานประจําป  100.00 
O11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการ

ประจําป รอบ 6 เดือน 
ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมสอดคลองตาม 
รายละเอียดท่ีกําหนด 

0.00 

O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป  100.00 
O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมสอดคลองตาม 

รายละเอียดท่ีกําหนด 
0.00 

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ  100.00 
O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมสอดคลองตาม 

รายละเอียดท่ีกําหนด 
0.00 

O16 รายงานผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมสอดคลองตาม 
รายละเอียดท่ีกําหนด 

0.00 

O17 E-Service ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมสอดคลองตาม 
รายละเอียดท่ีกําหนด 

0.00 

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจําป ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมสอดคลองตาม 
รายละเอียดท่ีกําหนด 

0.00 

O19 ราย งาน ก าร กํ า กั บ ติ ด ต าม ก าร ใช จ า ย
งบประมาณ ประจําป รอบ 6 เดือน 

ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมสอดคลองตาม 
รายละเอียดท่ีกําหนด 

0.00 

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมสอดคลองตาม 
รายละเอียดท่ีกําหนด 

0.00 

O21 แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมสอดคลองตาม 
รายละเอียดท่ีกําหนด 

100.00 

O22 ประกาศตางๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน 

ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมสอดคลองตาม 
รายละเอียดท่ีกําหนด 

100.00 

O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมสอดคลองตาม 
รายละเอียดท่ีกําหนด 

0.00 

O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหา
พัสดุรายป 

ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมสอดคลองตาม 
รายละเอียดท่ีกําหนด 

0.00 

O25 นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล  100.00 
O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมสอดคลองตาม 
รายละเอียดท่ีกําหนด 

0.00 

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมสอดคลองตาม 
รายละเอียดท่ีกําหนด 

0.00 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจําป 

ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมสอดคลองตาม 
รายละเอียดท่ีกําหนด 

0.00 



O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมสอดคลองตาม 
รายละเอียดท่ีกําหนด 

0.00 

O30 ชองทางการแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมสอดคลองตาม 
รายละเอียดท่ีกําหนด 

0.00 

O31 ขอมูลเชิงสถิติรองเรียนการทุจริตประจําป  100.00 
O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น  100.00 
O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมสอดคลองตาม 

รายละเอียดท่ีกําหนด 
0.00 

O34 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร  100.00 
O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร  100.00 
O36 การประเมินความเสียงทุจริตประจําป ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมสอดคลองตาม 

รายละเอียดท่ีกําหนด 
0.00 

O37 การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมสอดคลองตาม 
รายละเอียดท่ีกําหนด 

0.00 

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร  100.00 
O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป  100.00 
O40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการ

ปองกันการทุจริตประจําปรอบ 6 เดือน ผล
การดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป 

 100.00 

O41 รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริต
ประจาํป 

 100.00 

42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงาน 

ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมสอดคลองตาม 
รายละเอียดท่ีกําหนด 

0.00 

O43 การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสภายในหนวยงาน 

ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมสอดคลองตาม 
รายละเอียดท่ีกําหนด 

0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะหผลการประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment:OIT) 

วิเคราะหจากผลการประเมินขอที ไมไดคะแนน 
ขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมสอดคลอง
ตาม รายละเอียดท่ีกําหนด 

ขอมูลท่ี เปดเผย ตองสอดคลอง 
ตามรายละเอียดหัวขอประเมินท่ี  
กําหนด 

1. มอบหมายเจาหนา ท่ี ในการ     
ดําเนินการ จัดเตรียมขอมูล เพ่ือ
จัดสงใหเจาหนาท่ี ดูแลระบบ  
2.ดู แ ล ข อ มู ล ให เป น ป จ จุ บั น 
ตรวจสอบได ตลอดเวลา 
 3. จัดทําแผนการดําเนินงาน ITA 
และ มอบหมายผูรับผิดชอบในแต
ละดาน  
4. แกไขขอมูลตางๆตามท่ีไดรับ
การ แนะนําจากท่ีปรึกษาและ
เจาหนาท่ี ป.ป.ช. 

 


