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บทน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ 
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
– ITA) เป็นเครื่องมือในเชิงบวกท่ีมุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือน
เครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะ
และปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานการให้บริการสามารถ
อ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการ
ประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน การป้องกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐแต่ยังเป็นการ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรม
และความด้อยประสิทธิภาพส าหรับน าไปจัดท าแนวทาง มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในระบบราชการต่อไป รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การ
ใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการ
ด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การ
ป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย สนับสนุน ส่งเสริมและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัด
ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการประเมิน ITA ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลจนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาย่า ได้ผลการประเมิน ITA ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าคะแนนเท่ากับ 77.3 คะแนน 
อยู่ในระดับ B (74.99 – 84.99) ซึ่งค่า คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าคะแนนเท่ากับ 77.78 อยู่ใน
ระดับ B (74.99 – 84.99) โดย ภาพรวมมีค่าคะแนนลดลงเท่ากับ 0.48  

1. หลักการและเหตุผล ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ 
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็น กลยุทธ์ที่ส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560- 2564) ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ
การประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาสม  

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า โดยภาพรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 77.3 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ B เมื่อพิจารณาตาม
ตัวชี้วัดพบว่า ตัวชีว้ัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.55 รองลงมาคือ ตัวชีว้ัดการใช้อ านาจ ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.22 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.86 ตัวชี้วัดการใช้
งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.03 ตัวชี้วดัการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
92.80 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.07 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.02 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.90 ตัวชี้วัดการ
เปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 65.26 และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50 
สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 97.55 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การ ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนที่
จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้ เท่ากับร้อยละ 50  
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) จ านวน 8 ตัวช้ีวัด คือ  

1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.55 เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตาม หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากข้ึนใน เรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รูจักเป็นการส่วน ตัวอย่างเท่าเทียมกัน  

2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.25 เป็นคะแนนจาก การประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการมอบหมาย
งาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ จะเห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความ เชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน  

3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.86 เป็น คะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้
ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  

4) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.03 เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แต่ตนเองหรือพวก
พ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรในเรื่องต่าง ๆ  

5) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.80 เป็น คะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการหรือของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง หรือน าไปให้ผู้อ่ืนและ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน หน่วยงาน และการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ ชัดเจนและสะดวก 
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6) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.02 เป็น คะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ ปรับปรุงระบบการท างานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างาน
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น การน าเทคโนโยลีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และได้เปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ  

7) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.90 เป็น คะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ การด าเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน จะเห็นได้ว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตา
มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวก
พ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน  

8) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.07 เป็น คะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ สาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80) จ านวน 2 ตัวช้ีวัด คือ  

1) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 65.26 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น คือ 
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ  
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ  
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการ
มี ส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของ
หน่วยงานซึ่งทางคณะกรรมการผู้ประเมินได้ชี้แจงว่าองค์ประกอบข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สามารถเข้าสู่ ระบบได้  
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2) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50 เป็นคะแนนจาการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบใน 2 ประเด็น คือ  
(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ  
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นที่ แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ให้ลดน้อยลง หรือไม่สามารถเกิดข้ึน ได ้ 
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน จากเป้าหมาย “การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผล
คะแนนการประเมินหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ไดส้่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน คุณภาพ
การให้บริการประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อย
ละ 85) คือ แบบวัด (OIT) เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบน
เว็บไซต์ของ หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการ
ทุจริต โดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้  
1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการ
บริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ จัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-
service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือ ต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ต้อง
เป็นการเข้าถึงผ่าน URL บน เว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  
2) การป้องกันการทุจริตจัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการ ประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาจากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   
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5. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากเป็น ตัวชี้วัดที่จัด
อยู่ในกลุ่มที่ต้องได้รับการพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80) คือ การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 พบว่ามีผลคะแนน 77.3 คะแนน อยู่ใน ระดับ  B  ดังนี้ 

คะแนน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขายา่ 77.3 คะแนน 

ระดับผลการประเมิน    B   ดังนี้ 
 
การปฏิบัติหน้าที่     97.55 
การใช้งบประมาณ    93.03 
การใช้อ านาจ     95.25 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ   92.80 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต    93.86 
คุณภาพการด าเนินงาน    86.90 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร    85.07 
การปรับปรุงการท างาน    87.02 
การเปิดเผยข้อมูล    65.26 
การป้องกันการทุจริต    50.00 

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.55 

2 การใช้อ านาจ 95.25 

3 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.86 

4 การใช้งบประมาณ 93.03 

5 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 92.80 

6 การปรับปรุงการท างาน 87.02 



อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

7 คุณภาพการด าเนินงาน 86.90 

8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.07 

9 การเปิดเผยข้อมูล 65.26 

10 การป้องกันการทุจริต 50.00 

คะแนนสูงสุด  97.55  คะแนน 

คะแนนต่ าสุด  50.00  คะแนน 

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ 

     จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 
2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 
2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT EIT 
ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลักอย่างชัดเจน คุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนแบบวัดที่มีคะแนน
ต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด OIT จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผล
การประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของ
หน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์
ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้ 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการ
เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่
สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษา
และวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  



 รายละเอียดผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแกผู่้ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 96.00 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด 0.00% 0.00% 12.12% 87.88% 96.00 

เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0.00% 0.00% 12.12% 87.88% 96.00 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แกผู่้มาตดิต่อท่ัว ๆ ไป กับผูม้าตดิต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วน
ตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพยีงใด 

93.97 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แกผู่้มา
ติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รูจ้กั
เป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 

3.03% 0.00% 9.09% 87.88% 93.97 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบตัิงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 95.32 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

มุ่งผลส าเร็จของงาน 0.00% 0.00% 15.15% 84.85% 95.00 

ให้ความส าคญักับงานมากกว่า
ธุระส่วนตัว 

0.00% 3.03% 9.09% 87.88% 94.97 



I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบตัิงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 95.32 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

พร้อมรับผดิชอบ หากความ
ผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

0.00% 0.00% 12.12% 87.88% 96.00 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมตัิ อนุญาต หรอืให้บริการ หรือไม ่

100.00 

หัวข้อการประเมิน ม ี ไม่ม ี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การ
ลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาตหิรือจากบุคคล ท่ีให้กันในโอกาสตา่ง ๆ 
โดยปกตติามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาทท่ีปฏิบตัิกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่ง
ดังต่อไปนี้ หรือไม ่

100.00 

หัวข้อการประเมิน ม ี ไม่ม ี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00%      100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ 
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 

0.00% 100.00% 100.00 



I5 นอกเหนือจากการรับจากญาตหิรือจากบุคคล ท่ีให้กันในโอกาสตา่ง ๆ 
โดยปกตติามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาทท่ีปฏิบตัิกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่ง
ดังต่อไปนี้ หรือไม ่

100.00 

หัวข้อการประเมิน ม ี ไม่ม ี คะแนน 

เป็นต้น 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสมัพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทน
ในอนาคต หรือไม ่

100.00 

หัวข้อการประเมิน ม ี ไม่ม ี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การยกเว้น
ค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็น
กรณีพิเศษ เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

89.94 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไมม่ี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

คะแนน 

ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 6.06% 18.18% 75.76% 89.94 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังตอ่ไปนี้ มากน้อยเพียงใด 94.97 



หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไมม่ี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

คุ้มค่า 0.00% 6.06% 6.06% 87.88% 93.94 

ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณที่ตั้งไว ้

0.00% 0.00% 12.12% 87.88% 96.00 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

91.94 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไมม่ี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 

84.85% 9.09% 3.03% 3.03% 91.94 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เชน่ ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือคา่เดินทาง 
ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

98.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไมม่ี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
เบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

93.94% 6.06% 0.00% 0.00% 98.00 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 92.45 



หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไมม่ี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 0.00% 0.00% 12.12% 87.88% 96.00 

เอื้อประโยชน์ใหผู้้ประกอบการรายใด
รายหนึ่ง 

81.82% 9.09% 3.03% 6.06% 88.91 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

90.89 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไมม่ี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สอบถาม 0.00% 9.09% 3.03% 87.88% 92.91 

ทักท้วง 3.03% 9.09% 3.03% 84.85% 89.88 

ร้องเรียน 3.03%   9.09%      3.03%      84.85%             89.88 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 92.94 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไมม่ี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับมอบหมายงาน
จากผู้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

0.00% 6.06% 9.09% 84.85% 92.94 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 93.97 



หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไมม่ี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.00% 3.03% 12.12% 84.85% 93.97 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

93.97 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไมม่ี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้
เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเปน็
ธรรม มากน้อยเพียงใด 

0.00% 3.03% 12.12% 84.85% 93.97 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบญัชา มากน้อยเพียงใด 99.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไมม่ี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผู้บังคับบญัชาสั่งการให้ท า
ธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มาก
น้อยเพียงใด 

96.97% 3.03% 0.00% 0.00% 99.00 

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมคีวามเสีย่งต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 98.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไมม่ี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 



I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบญัชา มากน้อยเพียงใด 99.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไมม่ี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผู้บังคับบญัชาสั่งการให้ท า
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสีย่งต่อ
การทุจริต มากน้อยเพียงใด 

93.94% 6.06% 0.00% 0.00% 98.00 

I18 การบริหารงานบุคคลของหนว่ยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 93.61 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไมม่ี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

คะแนน 

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 87.88% 3.03% 6.06% 3.03% 91.91 

มีการซื้อขายต าแหน่ง 87.88% 12.12% 0.00% 0.00% 96.00 

เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง 

87.88% 3.03% 9.09% 0.00% 92.91 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพยส์ินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด 

96.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไมม่ี
เลย 

น้อย มาก 
มาก
ที่สุด 

คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การเอาทรัพยส์ินของราชการ ไป
เป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

87.88% 12.12% 0.00% 0.00% 96.00 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมาก
น้อยเพียงใด 

95.00 



หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 15.15% 84.85% 95.00 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพยส์ินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

94.00 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพยส์ินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบตัิงาน บุคลากร
ในหน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

0.00% 0.00% 18.18% 81.82% 94.00 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

91.94 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไมม่ี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มี
การน าทรัพยส์ินของราชการไปใช้ 
โดยไม่ได้ขออนุญาตอยา่งถูกต้อง 
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

84.85% 9.09% 3.03% 3.03% 91.94 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 89.94 



หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไมม่ี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของ
ท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

3.03% 3.03% 15.15% 78.79% 89.94 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ใหม้ีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

89.91 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุม่ หรอื
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

3.03% 6.06% 9.09% 81.82% 89.91 

I25 ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ กับการตอ่ต้านการทุจรติ มากน้อยเพียงใด 94.97 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน 
ให้ความส าคญั กับการต่อต้านการ
ทุจริต มากน้อยเพยีงใด 

0.00% 3.03% 9.09% 87.88% 94.97 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม ่ 98.48 

หัวข้อการประเมิน ม ี ไม่ม ี คะแนน 



I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม ่ 98.48 

หัวข้อการประเมิน ม ี ไม่ม ี คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานใหม้ีประสิทธิภาพ 

96.97% 3.03% 96.97 

จัดท าแผนงานดา้นการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

100.00% 0.00% 100.00 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแกไ้ข มากน้อยเพียงใด 91.91 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไมม่ี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของ
ท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

0.00% 9.09% 6.06% 84.85% 91.91 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจรติในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 91.92 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เผ้าระวังการทุจรติ 0.00% 9.09% 6.06% 84.85% 91.91 

ตรวจสอบการทุจรติ 0.00% 9.09% 6.06% 84.85% 91.91 

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 3.03% 3.03% 9.09% 84.85% 91.94 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
การท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

92.94 



หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ัง
ภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 6.06% 9.09% 84.85% 92.94 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเดน็ดังต่อไปนี้ 
อย่างไร 

92.91 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไมม่ี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้
อย่างสะดวก 

0.00% 9.09% 3.03% 87.88% 92.91 

สามารถติดตามผลการร้องเรยีนได ้ 0.00% 9.09% 3.03% 87.88% 92.91 

มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา 

0.00% 9.09% 0.00% 90.91% 93.91 

มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง 

0.00% 9.09% 6.06% 84.85% 91.91 

E1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบตัิงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 86.65 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไมม่ี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 



I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเดน็ดังต่อไปนี้ 
อย่างไร 

92.91 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไมม่ี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด 0.00% 7.32% 20.73
% 

71.95% 88.26 

เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0.00% 7.32% 30.49
% 

62.20% 85.04 

E2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบตัิงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาตดิต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทยีมกันมากน้อย
เพียงใด 

83.84 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผูม้า
ติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อย
เพียงใด 

0.00% 6.10% 36.59% 57.32% 83.84 

E3 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนนิการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมลู มากน้อยเพียงใด 

89.12 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 



E2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบตัิงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาตดิต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทยีมกันมากน้อย
เพียงใด 

83.84 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/
ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมลู มากน้อย
เพียงใด 

0.00% 1.22% 30.49% 68.29% 89.12 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อ
แลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมตัิ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม ่

98.37 

หัวข้อการประเมิน ม ี ไม่ม ี คะแนน 

เงิน 2.44% 97.56% 97.56 

ทรัพย์สิน 1.22% 98.78% 98.78 

ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 

1.22% 98.78% 98.78 

E5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชนข์องประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 76.51 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการ
ด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
มากน้อยเพียงใด 

0.00% 14.63% 41.46% 43.90% 76.51 



E6 การเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มลีักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 86.51 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 0.00% 0.00% 45.12% 54.88% 85.11 

มีช่องทางหลากหลาย 0.00% 1.22% 34.15% 64.63% 87.91 

E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพรผ่ลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 84.63 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการ
เผยแพรผ่ลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 7.32% 31.71% 60.98% 84.63 

E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคดิเหน็เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม ่ 90.24 

หัวข้อการประเมิน ม ี ไม่ม ี คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกีย่วกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม ่

90.24% 9.76% 90.24 

E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานไดอ้ย่างชัดเจน มาก
น้อยเพียงใด 

81.01 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 



E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคดิเหน็เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม ่ 90.24 

หัวข้อการประเมิน ม ี ไม่ม ี คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการชี้แจง
และตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 

0.00% 7.32% 42.68% 50.00% 81.01 

E10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทจุริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานหรอืไม่ 82.93 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่ม ี คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานหรือไม ่

82.93% 17.07% 82.93 

E11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการใหด้ีขึ้นมากน้อยเพียงใด 83.63 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ 
มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมาก
น้อยเพียงใด 

0.00% 7.23% 34.94% 57.83% 83.63 

E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 87.27 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มาก

0.00% 1.20% 36.14% 62.65% 87.27 



E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 87.27 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

น้อยเพียงใด 

E13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
หรือไม ่

97.59 

หัวข้อการประเมิน ม ี ไม่ม ี คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น หรือไม ่

97.59% 2.41% 97.59 

E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปดิโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมสี่วนร่วมในการปรบัปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

85.84 

หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปดิโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผูม้าตดิต่อ หรือผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานไดด้ีขึ้น มาก
น้อยเพียงใด 

0.00% 7.32% 28.05% 64.63% 85.84 

E15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 80.77 



หัวข้อการประเมิน 

น้อย
ที่สุด
หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
การด าเนินงาน/การให้บริการ ใหม้ี
ความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพยีงใด 

0.00% 14.46% 28.92% 56.63% 80.77 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O1 โครงสร้าง  100.00 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร องค์ประกอบข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาด
ช่องทางการติดต่อโดยตรงถึงผู้บรหิาร
หน่วยงาน 

0.00 

O3 อ านาจหน้าที ่  100.00 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  100.00 

O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อไม่ครบถ้วนท้ัง 5 ประเภท 
ได้แก่ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
โทรสาร อีเมล์ และ แผนท่ี 

0.00 

O6 กฎหมายที่เกีย่วข้อง URL ที่น าเสนอไม่ใช่ URL ของหน้า 
website หลักของหน่วยงาน 

0.00 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  100.00 

 

 



การปฏสิัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ 
ประเด็น
การตรวจ 

ความคิดเห็น คะแนน 

O8 Q&A https://www.khaoya.go.th/webboards/webboard.php?Category=board 100.00 

O9 Social 
Network 

มีลิงค์เข้า facebook จากหน้าเวปของหน่วยงาน 100.00 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบรหิารงาน 
แผนการด าเนินงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O10 แผนด าเนินงานประจ าป ี  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 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน  100.00 

การให้บริการ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  100.00 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ link ที่ให้มาไม่พบข้อมูล ต้อง log in 0.00 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ 

ไม่ใช่ผลส ารวจความพึงพอใจ ปี พ.ศ. 
2562 

0.00 

O17 E-Service URL ที่ตอบมาไม่ใช่ E-service 0.00 



ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบรหิารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ค าตอบข้อ O20 100.00 

O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จา่ย
งบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

ข้อมูลมีไม่ถึงเดือน มีนาคม 2563 0.00 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี

ไม่ใช่รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของปี พ.ศ. 2562 

0.00 

การจัดซื้อจดัจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O21 แผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือ
แผนการจดัหาพัสด ุ

 100.00 

O22 ประกาศตา่ง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพสัด ุ

 100.00 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน 

ข้อมูลไมค่รบทุกเดือน อย่างน้อยถึงเดือน 
มีนาคม 2563 เดือนที่ไมม่ีข้อมูล คือ เดือน
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม กุมภาพันธ์ 

0.00 

O24 รายงานผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพสัดุประจ าป ี

 100.00 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  100.00 



ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 100.00 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 100.00 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าป ี

 100.00 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสรมิความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรยีน
การทุจริต 

 100.00 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางที่ให้ประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนเป็น
ช่องทางการแจ้งเรื่องอื่นๆ ไม่ใช่ช่องทาง
ร้องเรียนการทจุริตและประพฤตมิชิอบ
โดยตรง 

0.00 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตประจ าป ี

link ที่ให้มาไม่พบข้อมูล ต้อง log in 0.00 

การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  100.00 

O33 การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม ข้อมูลที่น ามาตอบไมส่ื่อ
ถึงการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

0.00 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสจุริตของผู้บริหาร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 



ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O34 เจตจ านงสจุริตของผู้บริหาร  100.00 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร  100.00 

การประเมินความเสีย่งเพื่อการป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O36 การประเมินความเสีย่งการทุจรติ
ประจ าป ี

 100.00 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสีย่ง
การทุจริต 

 100.00 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  100.00 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าป ี

 100.00 

O40 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

 100.00 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าป ี

 100.00 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสรมิความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 



ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O42 มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ไม่ได้แสดงการวิเคราะหผ์ลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 
2562 

0.00 

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

เนื่องจากไม่มีการวิเคราะหผ์ลในขอ้ O42 
จึงท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการ
ด าเนินการในข้อนี้สอดคล้องกับข้อ O42 
หรือไม ่

0.00 

ผู้ตอบแบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

อาย ุ ชาย หญิง อื่นๆ 

ต่ ากว่า 20 ปี 22 6 0 

20 – 30 ปี 4 4 0 

31 – 40 ปี 5 0 0 

41 – 50 ปี 10 4 0 

51 – 60 ปี 5 9 0 

มากกว่า 60 ปี 11 2 0 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 19 3 0 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 25 3 0 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 8 8 0 



อาย ุ ชาย หญิง อื่นๆ 

ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 5 9 0 

สูงกว่าปริญญาตร ี 0 2 0 

อื่น ๆ 0 0 0 

ติดต่อหน่วยงาน ชาย หญิง อื่นๆ 

บุคคลทั่วไป 49 13 0 

หน่วยงานของรัฐ 2 6 0 

องค์กรธุรกิจ 6 6 0 

อื่น ๆ 0 0 0 

ผู้ตอบแบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

อาย ุ ชาย หญิง อื่นๆ 

ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 0 

20 - 30 ปี 1 2 0 

31 - 40 ปี 4 5 0 

41 - 50 ปี 7 8 0 

51 - 60 ปี 4 2 0 

มากกว่า 60 ปี 0 0 0 



ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ 

ประถมศึกษาหรือต ากว่า 0 0 0 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 3 0 0 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 3 1 0 

ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 9 13 0 

สูงกว่าปริญญาตร ี 1 3 0 

อื่น ๆ 0 0 0 

 
  


