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บทท่ี 1 บทนำ 
 

๑.๑ ความเป็นมา 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” 

ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนด
เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องดำเนินการ โดย
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และท่ีผ่านมาพบว่า 
หลายหน่วยงานนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบ
ในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การใหบ้ริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่าน
การปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ 
ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงานก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกันในประเด็นท่ีอาจเป็นความ
เส่ียง หรือเป็นช่องทางท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และ
สามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงาน
ภาครัฐท่ัวประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวมของ
ประเทศลดลงได้ในท่ีสุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงาน
ในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นตามลำดับ ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการโดยใช้หลักการประเมิน เครื่องมือการ
ประเมิน เกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึงการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบ
การประเมินเช่นเดียวกับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปี พ.ศ. 2562 – 2564 ให้
ดำเนินการโดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะมี
การศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมิน จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับ
เครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรมความโปร่งใสและการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจากท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการประเมิน รวมไปถึง ให้
หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด และให้



๒ 

หน่วยงานกำกับดูแลส่วนราชการพิจารณานำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ 



 

บทท่ี ๒ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

 (๑) ผูต้อบแบบวัดการรับรู้ 

อาย ุ ชาย หญิง อื่น ๆ 

ต่ำกว่า 20 ปี 0 0 0 

20 – 30 ปี 1 ๓ 0 

31 – 40 ปี 4 3 0 

41 – 50 ปี 6 ๑ 0 

51 – 60 ปี ๒ ๑ 0 

มากกว่า 60 ปี ๑ 0 0 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่น ๆ 

ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ๓ ๑ 0 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๔ ๐ 0 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ๑ ๑ 0 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๔ ๔ 0 

สูงกว่าปริญญาตร ี ๒ 2 0 

อื่น ๆ 0 0 0 

 (๒) รายละเอียดผลการประเมิน 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ๑๐๐.๐๐ 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากทีสุ่ด คะแนน 

โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 0.00% ๑๐๐.00% ๑๐๐.๐๐ 

โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 0.00% ๑๐๐.00% ๑๐๐.๐๐ 

  
 
 
 
 
 
 



๓ 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการ
ส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐.๐๐ 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ผู้มาติดต่อท่ัว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัว
เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 0.00% ๑๐๐.00% ๑๐๐.๐๐ 

 

 3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร ๑๐๐.๐๐ 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

มุ่งผลสำเร็จของงาน 0.00% 0.00% 0.00% ๑๐๐.00% ๑๐๐.๐๐ 

ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 0.00% 0.00% 0.00% ๑๐๐.00% ๑๐๐.๐๐ 

พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 0.00% 0.00% ๑๐๐.00% ๑๐๐.๐๐ 
 

I4 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับส่ิงดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

100.00 

หัวขอ้การประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 
ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ
ความบันเทิง เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

 
I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับ
ส่ิงดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 
หรือรับความบันเทิง เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

 
 
 
 
 



๔ 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้ส่ิงดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวก
เป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ๗6.๓๓ 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 2๙.๑๗% ๑๒.๕0% ๕๘.๓๓% ๗6.๓๓ 

 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 100.00 

หัวขอ้การประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

คุ้มค่า 0.00% 0.00% 0.00% ๑๐0.00% 100.00 

ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีต้ังไว้ 0.00% 0.00% 0.00% 1๐๐.00% 100.00 
 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 

 
I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่ วยงานของท่าน มีการเบิ ก
จ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่า
วัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย
เพียงใด 

๑๐๐.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 

 
 



๕ 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 0.00% 0.00% 0.00% ๑๐๐.00% 100.00 

เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๑๐๐.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 
 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

100.00 

หัวขอ้การประเมิน 
น้อยที่สุดหรือไม่

มีเลย 
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

สอบถาม 0.00% 0.00% 0.00% ๑๐๐.00% 100.00 

ทักท้วง 0.00% 0.00% 0.00% ๑๐๐.00% 100.00 

ร้องเรียน 0.00% 0.00% 0.00% ๑๐๐.00% 100.00 
 

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 0.00% ๑๐๐.00% 100.00 

 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 0.00% ๑๐๐.00% 100.00 

 
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 0.00% ๑๐๐.00% 100.00 

 
 
 



๖ 

I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการส่ังการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการส่ังการให้ท่านทำธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 

 

I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการส่ังการให้ท่านทำในส่ิงท่ีไม่ถูกต้องหรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการส่ังการให้ท่านทำในส่ิงท่ีไม่
ถูกต้องหรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 

 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ๙๖.๐๐ 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ๙๖.00% 0.00% 0.00% ๔.00% ๙๖.๐๐ 

มีการซื้อขายตำแหน่ง ๙๖.00% 0.00% 0.00% ๔.00% ๙๖.๐๐ 

เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ๙๖.00% 0.00% 0.00% ๔.00% ๙๖.๐๐ 
 
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด 

100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 

๑๐๐.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 

 
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก 
มากน้อยเพียงใด 

100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากทีสุ่ด คะแนน 

ขั้นตอนการขออนุญ าตเพื่ อยืมทรัพย์ สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวก มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 0.00% ๑๐0.00% 100.00 

 
 
 



๗ 

I21 กรณีท่ีต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

กรณีท่ีต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 0.00% ๑๐0.00% 100.00 

 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 

 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ๘๕.๙๒ 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.00% ๑๑.๕๔% ๑๙.๒๓% ๖๙.๒๓% ๘๕.๙๒ 

 
I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สดุ คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00 

 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 100.00 

หัวขอ้การประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00 



๘ 

 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข 
มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% ๐.00% 100.00% 100.00 

 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุดหรือไม่

มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เฝ้าระวังการทุจริต 0.00% 0.00% ๐.00% 100.00% 100.00 

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 0.00% ๐.00% 100.00% 100.00 

ลงโทษทางวินัย 0.00% 0.00% ๐.00% 100.00% 100.00 
 
I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สดุ คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% ๐.00% 100.00% 100.00 

 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

100.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 0.00% 0.00% ๐.00% 100.00% 100.00 

สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 0.00% 0.00% ๐.00% 100.00% 100.00 

มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 0.00% 0.00% ๐.00% 100.00% 100.00 

มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 0.00% 0.00% ๐.00% 100.00% 100.00 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 100.00% 0.00% 100.00 

จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 100.00% 0.00% 100.00 



๙ 

๒.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

 (๑) ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ 

อาย ุ ชาย หญิง อื่น ๆ 

ต่ำกว่า 20 ปี 0 0 0 

20 – 30 ปี ๑๕ ๓ 0 

31 – 40 ปี ๑๔ ๑ 0 

41 – 50 ปี ๐ ๐ 0 

51 – 60 ปี ๐ ๑ 0 

มากกว่า 60 ปี ๐ ๐ 0 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่น ๆ 

ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ๐ ๐ 0 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๐ ๐ 0 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ๖ 1 0 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๒๓ ๔ 0 

สูงกว่าปริญญาตร ี 0 0 0 

อืน่ ๆ ๐ 0 0 

ติดต่อหน่วยงาน ชาย หญิง อื่น ๆ 

บุคคลท่ัวไป ๒๙ ๔ 0 

หน่วยงานของรัฐ 0 0 0 

องค์กรธุรกิจ 0 ๑ 0 

อื่น ๆ 0 0 0 

 (๒) รายละเอียดผลการประเมิน 

E1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ๖๗.๔๗ 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.00% ๙๗.๐๖% ๒.๙๔% ๖๗.๙๗ 

โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% ๒.๙๔% ๙๔.๑๒% ๒.๙๔% ๖๖.๙7 
 

 

 

 



๑๐ 

E2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมาก
น้อยเพียงใด 

๖๑.๐0 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อย
เพียงใด 

0.00% ๑๗.๖๕% ๘๒.๓๕% 0.00% ๖๑.๐0 

 
E3 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

๕3.๐0 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

0.00% ๔๑.๑๘% ๕๘.๘๒% 0.00% ๕3.๐0 

 
E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้ส่ิง
ดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 
ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง 
เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

 
E5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด 

๕7.๐0 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด 

0.00% ๒๙.๔๑% ๗๐.๕๙% 0.00% ๕7.๐0 

 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ๖5.๙๗ 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 0.00% 0.00% ๙๗.0๖% ๒.๙๔% ๖๗.๙7 

มีช่องทางหลากหลาย 0.00% ๑๑.๗6% ๘5.๒๙% ๒.๙๔% ๖๓.9๗ 
 



๑๑ 

E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด ๖๗.๐๐ 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก 

มาก
ที่สุด 

คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

๐.๐๐% ๐.๐๐% ๑๐๐.๐๐% ๐.๐๐% ๖๗.๐๐ 

 

E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ ๑๐๐.๐๐ 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มี ช่องทางรับฟั งคำติชมหรือความคิดเห็น เกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

๑๐๐.๐๐% ๐.๐๐% ๑๐๐.๐๐ 

 
E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 

๕๐.๐0 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมี
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มาก
น้อยเพียงใด 

0.00% ๕0.00% ๕0.00% 0.00% ๕๐.๐0 

 

E10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานหรือไม่ 1๐0.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานหรือไม่ 

1๐0.00% 0.00% 1๐0.00 

 
E11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อย
เพียงใด 

๖๕.๙๔ 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก 

มาก
ที่สุด 

คะแนน 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

0.00% ๘.๘๒% ๘๕.๒๙% ๕.๘๘% ๖๕.๙๔ 

 

E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 4๗.๐0 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

0.00% 5๘.๘๒% ๔1.๑๘% 0.00% 4๗.๐0 



๑๒ 

 
E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

4๐.๐๐ 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

๐.๐๐% ๗๙.๔๑% ๒๐.๕๙% 0.00% 4๐.๐๐ 

 

E15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 3๗.9๗ 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สดุ คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

0.00% ๘๘.๒๔% ๘.๘๒% ๒.๙๔% 3๗.9๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้ เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึน้ หรือไม่ 

1๐๐.๐๐ 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

1๐๐.๐๐% ๐.๐๐% 1๐๐.๐๐ 



๑๓ 

๒.๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ประเดน็การตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O1 โครงสร้าง 
 

100.00 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร องค์ประกอบไม่ครบถ้วน ขาดเบอร์โทรศัพท์และช่องทางการติดต่อ (ท้ังในส่วน

ของนายกฯ และปลัด) 
0.00 

O3 อำนาจหน้าท่ี 
 

100.00 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนพัฒนาหน่วยงาน 

 
๑๐0.00 

O5 ข้อมูลการติดต่อ  ๑๐0.00 

O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 

100.00 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  100.00 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

O8 Q&A  100.00 

O9 Social Network  ๑๐0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

แผนการดำเนินงาน 

ข้อ ประเดน็การตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O10 แผนดำเนินงานประจำปี URL ท่ีแสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ท่ี เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชน
สามารถเช่ือมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานจริง 

0.00 

O11 รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปี รอบ 6 
เดือน 

URL ท่ีแสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ท่ี เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชน
สามารถเช่ือมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานจริง 

0.00 

O12 รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำป ี

URL ท่ีแสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ท่ี เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชน
สามารถเช่ือมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานจริง 

0.00 

การปฏิบัติงาน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

 ๑๐0.00 

การให้บริการ 

O14 คู่มอืหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

 100.00 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ URL ท่ีแสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ท่ี เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชน
สามารถเช่ือมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานจริง 

0.00 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึง
พอใจการให้บริการ 

ไมพ่บ URL Link 0.00 

O17 E-Service แบบสอบถามและช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไม่ใช่ e-Service 0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำป ี

URL ท่ีแสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ท่ี เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชน
สามารถเช่ือมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานจริง 

0.00 

O19 รายงานการกำกับติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 
รอบ 6 เดือน 

URL ท่ีแสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ท่ี เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชน
สามารถเช่ือมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานจริง 

0.00 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 

URL ท่ีแสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ท่ี เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชน
สามารถเช่ือมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานจริง 

0.00 

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ 

URL ท่ีแสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ท่ี เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชน
สามารถเช่ือมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานจริง 

0.00 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 

 100.00 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน 

URL ท่ีแสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ท่ี เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชน
สามารถเช่ือมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานจริง 

0.00 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

URL ท่ีแสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ท่ี เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชน
สามารถเช่ือมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานจริง 

0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

URL ท่ีแสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ท่ี เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชน
สามารถเช่ือมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานจริง 

0.00 

O26 การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 100.00 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 ๑๐0.00 

O28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำป ี

URL ท่ีแสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ท่ี เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชน
สามารถเช่ือมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานจริง 

0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

URL ท่ีแสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ท่ี เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชน
สามารถเช่ือมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานจริง 

0.00 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

 ๑๐0.00 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจำปี 

URL ท่ีแสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ท่ี เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชน
สามารถเช่ือมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานจริง 

0.00 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

O32 ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น 

 100.00 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพือ่ปอ้งกันการทุจริต 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร URL ท่ีแสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ท่ี เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชน
สามารถเช่ือมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานจริง 

0.00 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ไม่แสดงถึงกระบวนการขั้นตอนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารอย่างชัดเจน 0.00 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

O36 การประเมินความเส่ียงการ
ทุจริตประจำปี 

 ๑๐0.00 

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเส่ียงการทุจริต 

ไม่แสดงผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต ปี ๒๕๖๓ ท่ี
ชัดเจน 

0.00 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

URL ท่ีแสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ท่ี เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชน
สามารถเช่ือมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานจริง 

0.00 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี 

URL ท่ีแสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ท่ี เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชน
สามารถเช่ือมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานจริง 

0.00 

O40 รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน 

URL ท่ีแสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ท่ี เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชน
สามารถเช่ือมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานจริง 

0.00 

O41 รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี 

URL ท่ีแสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ท่ี เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชน
สามารถเช่ือมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานจริง 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพือ่ป้องกันการทุจริต 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

URL ท่ีแสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ท่ี เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชน
สามารถเช่ือมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานจริง 

0.00 

O43 การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

URL ท่ีแสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ท่ี เป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชน
สามารถเช่ือมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานจริง 

0.00 

 
 



 

บทท่ี 3 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
๓.๑ สรุปผลการประเมนิ 

 คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก : ๖๐.๖๑ คะแนน 
 ระดับผลการประเมิน : D  

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 การปฏิบัติหน้าท่ี ๑๐0.00 

2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๑๐0.00 

3 การใช้อำนาจ ๙๙.๓๓ 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 6๗.๖๕ 

5 การใช้งบประมาณ ๙๖.๐๖ 

6 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ๗๖.๕9 

7 คุณภาพการดำเนินงาน ๖7.๖๙ 

8 การปรับปรุงการทำงาน ๕๘.๑๘ 

9 การเปิดเผยข้อมูล ๔๗.๖๓ 

10 การป้องกันการทุจริต ๖.๒๕ 

๓.๒ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

 (๑) ด้านการป้องกันการทุจริต 
 (๒) ด้านการเปิดเผยข้อมูล 

๓.๓ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

 ทุกประเด็น โดยเฉพาะประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนดังกล่าวข้างต้น 

๓.๔ แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 

 (1) การเปิดเผยข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจะเน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยจะเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งท่ีสามารถ
เข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ท้ังนี้  ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานโดยตรง  



๒๐ 

 (2) การป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจะจัดประชุมเตรียมความพร้อม
เข้ารับการประเมิน ITA ก่อน พร้อมท้ังศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีท่ีผ่านมาเพื่อกำหนดแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตาม
การนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ท่ีสำคัญ จะมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแล
เว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อส่ือสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 4 มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีข้ึน 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการท่ีดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อท่ี 10 การ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต 
ควบคู่กับการบริหาร จัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเช่ือมั่น ในระบบ
ราชการนั้น   
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน 
แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กร ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับ
อื่น ๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุกถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้  
 1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการท่ี
รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม  
 2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต  
 3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการ
ดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  
 4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล
แหลมตะลุมพุก  
 5. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวบและลงโทษข้ันสูงสุดกับผู้ท่ีทุจริตอย่างจริงจัง 
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 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๗๕๘๐ ๙๙๕๕   
หมายเลขโทรสาร  ๐ ๗๕๘๐ ๙๙๗๗ 
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