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คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลพิปูน : 85.95 คะแนน
ระดับผลการประเมิน : A
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คะแนนสูงสุดรายตัวชี�วัด

อันดับ ตัวชี�วัด คะแนน

1 การเป�ดเผยข้อมูล 95.00

2 การป�องกันการทุจริต 93.75

3 ประสิทธิภาพการสื�อสาร 91.79

4 การปฏิบัติหน้าที� 88.08

5 คุณภาพการดําเนินงาน 86.15

6 การปรับปรุงการทํางาน 83.35

7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 71.49

8 การใช้อํานาจ 71.43

9 การใช้งบประมาณ 70.15

10 การแก้ไขป�ญหาการทุจริต 66.71
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ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ

     หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําป� 2564 จํานวน 85.95 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หน่วย
งานสามารถดําเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที�ดีในการดําเนิน
การตามตัวชี�วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที�ต้องปรับปรุง
หรือเป�ดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี�วัดหรือข้อคําถามทั�งหมด ดังนั�น
หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื�อนําไปสู่การพัฒนาในจุดที�ยังคงเป�น
ป�ญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง คาดหมายได้ว่า
หน่วยงานจะสามารถยกระดับการดําเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่ง
ใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื�อมั�นศรัทธา สร้างความ



ไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ�งขึ�นในป�ต่อๆ ไป ทั�งนี� ประเด็นที�ควรมีการเป�ด
เผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ�งขึ�น ได้แก่  - แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรม
ที�แสดงถึงการจัดการความเสี�ยงในกรณีที�อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้
เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วย
งาน / เป�นกิจกรรมหรือการดําเนินการที�สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ดําเนินการเพื�อบริหารจัดการความเสี�ยงตามข้อ O36 / เป�นการดําเนินการในป�
ที�รับการประเมิน - แสดงการดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกําลังคน การสรรหาคน
ดี คนเก่งเพื�อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การ
สร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ และแต่ง
ตั�งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป�นต้น โดยต้องเป�นการดําเนินการที�มีความ
สอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล - พัฒนา
กระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝ�กอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุน
การศึกษา อย่างเป�นธรรม - แก้ไขป�ญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่าง
จริงจัง - สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้าง
ความมั�นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป�องผู้กระทําการร้องเรียน
โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน - ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล
เกี�ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป�ของหน่วยงานของท่านมากขึ�น -
เพิ�มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการเฝ�าระวังการ
ทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื�อพบการทุจริต
- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผล
งานอย่างถูกต้อง - ส่งเสริมให้มีการนําผลการตรวจสอบของฝ�ายตรวจสอบ
ทั�งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพื�อป�องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน - เพิ�มมาตรการกํากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพื�อป�องกันไม่ให้มีการนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง - ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เป�ดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ�มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน -
เพิ�มความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านโดยต้องให้ความ
สําคัญ กับการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง - เพิ�มการกํากับติดตาม ถ้ามี
การขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง - เพิ�มกลไกกํากับหน่วยงานของท่าน



โดยให้มีการจัดซื�อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที�โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ไม่เอื�อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ�ง - เพิ�มการ
อํานวยความสะดวกเกี�ยวกับขั�นตอนการขออนุญาตเพื�อยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน - ส่งเสริมให้มีการมอบหมาย
งานตามตําแหน่งหน้าที�จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป�นธรรม - ส่งเสริมการให้
ความรู้เกี�ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที�ถูกต้อง - เพิ�มการกํากับ โดยมีภาพสะท้อนว่าหน่วยงานของท่าน
อาจมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื�อประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง - ให้
ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื�นว่าเป�นไปตามขั�นตอนหรือ
ระยะเวลาที�กําหนดมากน้อยเพียงใด - เป�ดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนิน
งาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ�น - วางมาตรการป�องกันไม่ให้ผู้บังคับ
บัญชาสั�งการผู้ใต้บังคับบัญชาทําธุระส่วนตัว ของผู้บังคับบัญชา - เพิ�มกลไก
กํากับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคํานึงถึงความคุ้มค่า และ
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที�ตั�งไว้ - พึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาพฤติกรรม
การมุ่งเน้นผลสําเร็จของงาน การให้ความสําคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากร
ในหน่วยงานของท่านมากขึ�น - ปรับปรุงการดําเนินงาน/การให้บริการให้มี
ความโปร่งใสมากขึ�น

รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจําป�งบประมาณ 2564

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที�มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี�
มากน้อยเพียงใด

73.28

หัวข้อการประเมิน
น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที�สุด คะแนน

เป�นไปตามขั�นตอนที�กําหนด 29.27% 0.00% 21.95% 48.78% 72.33

เป�นไปตามระยะเวลาที�กําหนด 6.67% 0.00% 43.33% 50.00% 74.22



I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั�ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อ
ที�รู้จักเป�นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

77.89

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้
บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั�ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที�รู้จัก
เป�นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

0.00% 12.20% 41.46% 46.34% 77.89

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี� อย่างไร 77.33

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

มุ่งผลสําเร็จของงาน 0.00% 0.00% 51.28% 48.72% 81.67

ให้ความสําคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 0.00% 5.13% 56.41% 38.46% 74.22

พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 7.32% 0.00% 58.54% 34.15% 76.11

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ�งดังต่อไปนี� จากผู้มาติดต่อ เพื�อแลกกับการ
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

ประโยชน์อื�น ๆ ที�อาจคํานวณเป�นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง
เป�นต้น

0.00% 100.00% 100.00

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที�ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบ
ธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที�ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากร
ในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ�งดังต่อไปนี� หรือไม่

100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00



I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที�ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบ
ธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที�ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากร
ในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ�งดังต่อไปนี� หรือไม่

100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

ประโยชน์อื�น ๆ ที�อาจคํานวณเป�นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง
เป�นต้น

0.00% 100.00% 100.00

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ�งดังต่อไปนี� แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื�อ
สร้างความสัมพันธ์ที�ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่

100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชน์อื�น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอํานวยความสะดวกเป�นกรณี
พิเศษ เป�นต้น

0.00% 100.00% 100.00

I7 ท่านรู้เกี�ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป� ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 59.33

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุด
หรือไม่
มีเลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

ท่านรู้เกี�ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป� ของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

3.23% 29.03% 51.61% 16.13% 59.33

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด 77.00

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก มากที�สุด คะแนน

คุ้มค่า 0.00% 13.33% 46.67% 40.00% 76.06

ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที�ตั�งไว้ 0.00% 9.68% 51.61% 38.71% 77.94

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื�อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด

72.39

หัวข้อการประเมิน
น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน



I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื�อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด

72.39

หัวข้อการประเมิน
น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื�อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

32.26% 51.61% 9.68% 6.45% 72.39

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที�เป�นเท็จ เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

79.72

หัวข้อการประเมิน
น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที�เป�น
เท็จ เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

45.16% 45.16% 9.68% 0.00% 79.72

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื�อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดัง
ต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด

68.61

หัวข้อการประเมิน
น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 0.00% 16.13% 51.61% 32.26% 74.22

เอื�อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ�ง 25.81% 45.16% 22.58% 6.45% 63.00

I12 หน่วยงานของท่าน เป�ดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามประเด็นดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด

63.81

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

สอบถาม 0.00% 16.13% 70.97% 12.90% 66.89

ทักท้วง 0.00% 16.13% 70.97% 12.90% 66.89

ร้องเรียน 16.13% 6.45% 77.42% 0.00% 57.67

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป�นธรรม มากน้อยเพียงใด 70.56



หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป�น
ธรรม มากน้อยเพียงใด

0.00% 6.90% 68.97% 24.14% 70.56

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด

63.11

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

0.00% 17.24% 68.97% 13.79% 63.11

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝ�กอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุน
การศึกษา อย่างเป�นธรรม มากน้อยเพียงใด

55.56

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุด
หรือไม่
มีเลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝ�ก
อบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่าง
เป�นธรรม มากน้อยเพียงใด

3.45% 44.83% 41.38% 10.34% 55.56

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั�งการให้ทําธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 76.17

หัวข้อการประเมิน
น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั�งการให้ทําธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด

27.59% 72.41% 0.00% 0.00% 76.17

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั�งการให้ทําในสิ�งที�ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี�ยงต่อการทุจริต มาก
น้อยเพียงใด

77.89

หัวข้อการประเมิน
น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั�งการให้ทําในสิ�งที�ไม่ถูก
ต้อง หรือมีความเสี�ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียง
ใด

41.38% 48.28% 10.34% 0.00% 77.89

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด 85.31



หัวข้อการประเมิน
น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ 62.07% 37.93% 0.00% 0.00% 85.33

มีการซื�อขายตําแหน่ง 72.41% 27.59% 0.00% 0.00% 89.00

เอื�อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 58.62% 37.93% 3.45% 0.00% 81.61

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป�นของส่วนตัว หรือนําไป
ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

81.61

หัวข้อการประเมิน
น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการ ไปเป�นของส่วนตัว หรือนําไปให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด

54.84% 41.94% 3.23% 0.00% 81.61

I20 ขั�นตอนการขออนุญาตเพื�อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวกมากน้อยเพียงใด

68.67

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

ขั�นตอนการขออนุญาตเพื�อยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด

0.00% 12.50% 65.63% 21.88% 68.67

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

66.89

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติ
งาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

0.00% 12.50% 78.13% 9.38% 66.89

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

77.94

หัวข้อการประเมิน
น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน



I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

77.94

หัวข้อการประเมิน
น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

43.75% 53.13% 3.13% 0.00% 77.94

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี�ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที�ถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด

70.67

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี�ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที�ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

0.00% 0.00% 87.50% 12.50% 70.67

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื�อป�องกัน
ไม่ให้มีการนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

63.17

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

หน่วยงานของท่าน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื�อป�องกันไม่ให้มีการนําไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียง
ใด

3.13% 12.50% 71.88% 12.50% 63.17

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสําคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใด

66.83

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความ
สําคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด

0.00% 12.50% 62.50% 25.00% 66.83

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการ ดังต่อไปนี� หรือไม่ 91.67

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป�องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 96.88% 3.13% 94.44



I26 หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการ ดังต่อไปนี� หรือไม่ 91.67

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

จัดทําแผนงานด้านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 93.75% 6.25% 88.89

I27 ป�ญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 57.56

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุด
หรือไม่
มีเลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

ป�ญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข
มากน้อยเพียงใด

6.25% 15.63% 68.75% 9.38% 57.56

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการดังต่อไปนี� ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 62.54

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุด
หรือไม่
มีเลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

เผ้าระวังการทุจริต 6.25% 3.13% 75.00% 15.63% 63.17

ตรวจสอบการทุจริต 6.25% 3.13% 81.25% 9.38% 61.33

ลงโทษทางวินัย เมื�อมีการทุจริต 6.25% 9.38% 59.38% 25.00% 63.11

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนําผลการตรวจสอบของฝ�ายตรวจสอบ ทั�งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพื�อป�องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

63.17

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

หน่วยงานของท่าน มีการนําผลการตรวจสอบของฝ�าย
ตรวจสอบ ทั�งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
การทํางาน เพื�อป�องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด

3.13% 6.25% 81.25% 9.38% 63.17

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที�จะเกิดขึ�นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี� อย่างไร

58.51

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุด
หรือไม่
มีเลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน



I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที�จะเกิดขึ�นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี� อย่างไร

58.51

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุด
หรือไม่
มีเลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 6.25% 6.25% 75.00% 12.50% 59.44

สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 6.25% 18.75% 68.75% 6.25% 55.72

มั�นใจว่าจะมีการดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา 3.13% 6.25% 84.38% 6.25% 61.33

มั�นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 3.23% 12.90% 77.42% 6.45% 57.56

E1 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี�
มากน้อยเพียงใด

85.66

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

เป�นไปตามขั�นตอนที�กําหนด 0.00% 2.35% 34.12% 63.53% 86.86

เป�นไปตามระยะเวลาที�กําหนด 0.00% 2.35% 41.18% 56.47% 84.47

E2 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื�น ๆ อย่าง
เท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด

81.70

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้
บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื�น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด

0.00% 1.18% 51.76% 47.06% 81.70

E3 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี�ยวกับการดําเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ป�ดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด

84.08

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน



E3 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี�ยวกับการดําเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ป�ดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด

84.08

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี�ยวกับ
การดําเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ป�ดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด

0.00% 1.18% 44.71% 54.12% 84.08

E4 ในระยะเวลา 1 ป�ที�ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือ
ให้สิ�งดังต่อไปนี� เพื�อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่

100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชน์อื�น ๆ ที�อาจคํานวณเป�นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง
เป�นต้น

0.00% 100.00% 100.00

E5 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป�นหลัก มากน้อยเพียงใด

79.31

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก มากที�สุด คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป�นหลัก มากน้อย
เพียงใด

0.00% 1.18% 58.82% 40.00% 79.31

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด 81.28

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก มากที�สุด คะแนน

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 0.00% 3.53% 36.47% 60.00% 85.25

มีช่องทางหลากหลาย 0.00% 3.57% 60.71% 35.71% 77.30

E7 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที�สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด

80.89



หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที�สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มาก
น้อยเพียงใด

0.00% 2.35% 51.76% 45.88% 80.89

E8 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟ�งคําติชมหรือความคิดเห็นเกี�ยวกับการดําเนิน
งาน/การให้บริการ หรือไม่

98.80

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟ�งคําติชมหรือความคิดเห็นเกี�ยวกับการ
ดําเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่

98.82% 1.18% 98.80

E9 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการชี�แจงและตอบคําถาม เมื�อมีข้อกังวลสงสัยเกี�ยวกับการดําเนิน
งานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

99.20

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการชี�แจงและตอบคําถาม
เมื�อมีข้อกังวลสงสัยเกี�ยวกับการดําเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด

0.00% 0.00% 2.35% 97.65% 99.20

E10 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที�ในหน่วย
งานหรือไม่

98.80

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที�
ในหน่วยงานหรือไม่

98.82% 1.18% 98.80

E11 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้
ดีขึ�นมากน้อยเพียงใด

80.51

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ�นมากน้อย
เพียงใด

0.00% 1.19% 55.95% 42.86% 80.51

E12 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั�นตอนการดําเนินงาน/การให้บริการดีขึ�น
มากน้อยเพียงใด

83.69



หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั�น
ตอนการดําเนินงาน/การให้บริการดีขึ�น มากน้อยเพียง
ใด

0.00% 1.19% 46.43% 52.38% 83.69

E13 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ�น หรือไม่

100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน/การให้บริการ
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ�น หรือไม่

100.00% 0.00% 100.00

E14 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ เป�ดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ�น มากน้อย
เพียงใด

74.90

หัวข้อการประเมิน

น้อยที�
สุดหรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ เป�ดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีขึ�น มากน้อยเพียงใด

0.00% 4.76% 65.48% 29.76% 74.90

E15 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ�น
มากน้อยเพียงใด

77.67

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มากที�
สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดําเนิน
งาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ�น มากน้อย
เพียงใด

1.19% 4.76% 53.57% 40.48% 77.67

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.1 ข้อมูลพื�นฐาน

ข้อมูลพื�นฐาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสร้าง 100.00

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100.00



ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O3 อํานาจหน้าที� 100.00

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100.00

O5 ข้อมูลการติดต่อ 100.00

O6 กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 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

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.2 การบริหารงาน

แผนการดําเนินงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดําเนินงานประจําป� 100.00

O11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป�
รอบ 6 เดือน

100.00

O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป� 100.00

การปฏิบัติงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00

การให้บริการ

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100.00

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100.00

O16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้
บริการ

100.00

O17 E-Service 100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป�

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน



ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป� 100.00

O19 รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําป� รอบ 6 เดือน

100.00

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําป� 100.00

การจัดซื�อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซื�อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี�ยวกับการจัดซื�อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ

100.00

O23 สรุปผลการจัดซื�อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน

100.00

O24 รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจําป�

100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล

ไม่สอดคล้อง O25 27/5/2564 19.54 น. 0.00

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจําป�

100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื�องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื�องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

100.00

O30 ช่องทางแจ้งเรื�องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

100.00

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื�องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

100.00

การเป�ดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ช่องทางการรับฟ�งความคิดเห็น 100.00

O33 การเป�ดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100.00



ตัวชี�วัดย่อยที� 10.1 การดําเนินการเพื�อป�องกันการทุจริต

เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 100.00

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100.00

การประเมินความเสี�ยงเพื�อการป�องกันการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเสี�ยงการทุจริตประจําป� 100.00

O37 การดําเนินการเพื�อจัดการความเสี�ยงการทุจริต ไม่สอดคล้องกับO36 27/5/2564 20.08 น. 0.00

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100.00

แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 100.00

O40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป�องกัน
การทุจริตประจําป� รอบ 6 เดือน

100.00

O41 รายงานผลการดําเนินการป�องกันการทุจริต
ประจําป�

100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 10.2 มาตรการภายในเพื�อป�องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป�องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภาย
ในหน่วยงาน

100.00

O43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

100.00

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

ตํ�ากว่า 20 ป� 0 0 0

20 – 30 ป� 0 0 0

31 – 40 ป� 2 13 0



อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

41 – 50 ป� 5 9 0

51 – 60 ป� 9 19 0

มากกว่า 60 ป� 10 16 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื�นๆ

ประถมศึกษาหรือตํ�ากว่า 8 18 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 5 18 0

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 5 4 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 7 16 0

สูงกว่าปริญญาตรี 1 1 0

อื�น ๆ 0 0 0

ติดต่อหน่วยงาน ชาย หญิง อื�นๆ

บุคคลทั�วไป 23 50 0

หน่วยงานของรัฐ 3 7 0

องค์กรธุรกิจ 0 0 0

อื�น ๆ 0 0 0

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

ตํ�ากว่า 20 ป� 0 0 0

20 - 30 ป� 0 1 0

31 - 40 ป� 7 5 0

41 - 50 ป� 0 2 0

51 - 60 ป� 0 3 0

มากกว่า 60 ป� 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื�นๆ

ประถมศึกษาหรือตํากว่า 0 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 1 0 0

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 2 0 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 4 9 0

สูงกว่าปริญญาตรี 0 2 0

อื�น ๆ 0 0 0



 สภาพแวดล้อมการทํางานของเจ้าหน้าที�ในหหน่วย
งานภาครัฐ ประจําป� 2564

จํานวนบุคลากร

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน(ป�)

จํา
นว

น(
คน

)

1 - 5 ป� ุ6 - 10 ป�
0

2

4

6

8

ความสุขในการทํางาน 5.56% 72.22% 22.22% 0.00%

ติดต่อหน่วยงานสํานักงาน ป.ป.ช.

สํานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขที� 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ติดต่อสอบถามได้ที� Line @ITAS
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