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คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลบันนังสา
เรง : 90.14 คะแนน
ระดับผลการประเมิน : A
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90.31 การใช้งบประมาณ
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การใช้อํานาจ
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การใช้ทรัพย์สินของราชก
79.57

การแก้ไขป�ญหาการทุจริต
81.20คุณภาพการดําเนินงาน

85.62

ประสิทธิภาพการสื�อสาร
83.85

การปรับปรุงการทํางาน
80.25

การเป�ดเผยข้อมูล
100.00

การป�องกันการทุจริต
100.00

คะแนนสูงสุดรายตัวชี�วัด

อันดับ ตัวชี�วัด คะแนน

1 การเป�ดเผยข้อมูล 100.00

2 การป�องกันการทุจริต 100.00

3 การปฏิบัติหน้าที� 90.31

4 การใช้อํานาจ 86.85

5 คุณภาพการดําเนินงาน 85.62

อันดับ ตัวชี�วัด คะแนน

6 ประสิทธิภาพการสื�อสาร 83.85

7 การใช้งบประมาณ 81.48

8 การแก้ไขป�ญหาการทุจริต 81.20

9 การปรับปรุงการทํางาน 80.25

10 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.57
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ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ

     หน่วยงานมีคะแนน IIT อยู่ในระดับดี (Good) บ่งชี�ให้เห็น
ว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดําเนินงานที�เป�นไปตามหลักการ

ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วน
ใหญ่ยังเชื�อมั�นและแสดงความไว้วางใจที�มีต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหารที�มุ่งสู่การป�องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิผล อย่างไรก็ดี สิ�งที�ควรเป�นประเด็นการพัฒนาสําหรับ
หน่วยงานที�ได้คะแนนในระดับดี คือ 1) ควรปฏิบัติงาน/ให้
บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม 2) การสร้างการรับรู้
เกี�ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําป� 3) เป�ด
โอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 4) จัดให้มีช่องทางเพื�อให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษา
ไว้เป�นความลับ     ในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ในระดับดี
(Good) ชี�ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื�อมั�นใน
คุณภาพการดําเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน
ขั�นตอนและระยะเวลาที�กําหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที�ชัดเจนแก่
ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นําผลประโยชน์ของพวก
พ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับ
สินบน ทั�งที�เป�นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื�นๆ ที�อาจ
คํานวณเป�นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ�งที�ควรเป�นประเด็นการพัฒนา
สําหรับหน่วยงานที�ได้คะแนนในระดับดี โดยควรดําเนินการอย่าง
เข้มข้นมากขึ�น คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที�
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน รองลงมาคือการเผย
แพร่ข้อมูลของหน่วยงานที�เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทาง
หลากหลาย นอกจากนี� ควร พัฒนาการดําเนินงาน/การให้
บริการของหน่วยงาน โดยเป�ดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื�อปรับปรุงการดําเนิน
งาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั�นตอน
การทํางานให้ดีขึ�น     เมื�อพิจารณา OIT หน่วยงานมีคะแนนอยู่

ในระดับยอดเยี�ยม (Excellence) โดยมีการวางระบบที�มีความ
เป�นเลิศเพื�อเป�ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบอย่างเป�นป�จจุบัน ซึ�งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นทั�งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที�จะ
ป�องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิด
ขึ�นได้ ทําให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานสามารถเป�น “ต้นแบบ”
ในการดําเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื�นๆ ได้ 

รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจําป�งบประมาณ 2562

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ตามประเด็นดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด

78.55

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

โปร่งใสเป�นไปตามขั�น
ตอนที�กําหนด

0.00% 0.00% 61.29% 38.71% 79.10

โปร่งใสเป�นไปตาม
ระยะเวลาที�กําหนด

0.00% 0.00% 64.52% 35.48% 78.00

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั�ว
ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที�รู้จักเป�นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

80.17

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้
บริการแก่ผู้มาติดต่อทั�ว
ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที�
รู้จักเป�นการส่วนตัวเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียง
ใด

0.00% 3.23% 51.61% 45.16% 80.17



I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตาม
ประเด็นดังต่อไปนี� อย่างไร

83.12

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตาม
ประเด็นดังต่อไปนี� อย่างไร

83.12

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

มุ่งผลสําเร็จของงาน 0.00% 0.00% 51.61% 48.39% 82.40

ให้ความสําคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว

0.00% 3.23% 41.94% 54.84% 83.47

พร้อมรับผิดชอบ หาก
ความผิดพลาดเกิด
จากตนเอง

0.00% 0.00% 48.39% 51.61% 83.50

I4 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ�งดังต่อไปนี� จากผู้มา
ติดต่อ 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 การ
ลดราคา การรับความบันเทิง เป�นต้น

0.00% 100.00% 100.00

I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสําคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ�งดังต่อไปนี� นอกเหนือจากการ
รับโดยธรรมจรรยา 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 การ
ลดราคา หรือรับความบันเทิง เป�นต้น

0.00% 100.00% 100.00

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ�งดังต่อไปนี� แก่บุคคล
ภายนอกหรือภาคเอกชน เพื�อสร้างความสัมพันธ์ที�ดีและคาดหวังให้มี
การตอบแทนในอนาคต หรือไม่

100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ�งดังต่อไปนี� แก่บุคคล
ภายนอกหรือภาคเอกชน เพื�อสร้างความสัมพันธ์ที�ดีและคาดหวังให้มี
การตอบแทนในอนาคต 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 การ
อํานวยความสะดวกเป�นกรณีพิเศษ เป�นต้น

0.00% 100.00% 100.00

I7 ท่านรู้เกี�ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป�ของหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด

66.83

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านรู้เกี�ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําป�ของหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อย
เพียงใด

0.00% 16.13% 64.52% 19.35% 66.83

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังต่อไป
นี� มากน้อยเพียงใด

79.05

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

คุ้มค่า 0.00% 6.45% 54.84% 38.71% 76.83

ไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ของงบ
ประมาณที�ตั�งไว้

0.00% 3.23% 48.39% 48.39% 81.27

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื�อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

93.37

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื�อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

93.37

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานของท่าน ใช้
จ่ายงบประมาณเพื�อ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม
หรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด

83.87% 12.90% 3.23% 0.00% 93.37

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที�เป�นเท็จ เช่น ค่า
ทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

96.67

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน มีการเบิกจ่าย
เงินที�เป�นเท็จ เช่น ค่า
ทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง
ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

93.55% 3.23% 3.23% 0.00% 96.67

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื�อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจ
รับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด

81.68

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้

0.00% 0.00% 35.48% 64.52% 87.90

เอื�อประโยชน์ให้ผู้
ประกอบการรายใด
รายหนึ�ง

64.52% 3.23% 29.03% 3.23% 75.47

I12 หน่วยงานของท่าน เป�ดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด

71.30

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

I12 หน่วยงานของท่าน เป�ดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด

71.30

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

สอบถาม 0.00% 3.23% 64.52% 32.26% 75.77

ทักท้วง 6.45% 3.23% 58.06% 32.26% 72.40

ร้องเรียน 12.90% 6.45% 58.06% 22.58% 65.73

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป�นธรรม มาก
น้อยเพียงใด

76.90

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ผู้บังคับบัญชาของ
ท่าน มอบหมายงาน
แก่ท่านอย่างเป�นธรรม
มากน้อยเพียงใด

0.00% 0.00% 67.74% 32.26% 76.90

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผล
งาน มากน้อยเพียงใด

76.90

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านได้รับการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน มากน้อย
เพียงใด

0.00% 0.00% 67.74% 32.26% 76.90

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝ�กอบรม การ
ศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป�นธรรม มากน้อยเพียงใด

76.87



หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝ�กอบรม การ
ศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป�นธรรม มากน้อยเพียงใด

76.87

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ผู้บังคับบัญชาของท่าน
มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝ�กอบรม การ
ศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป�น
ธรรม มากน้อยเพียงใด

0.00% 3.23% 61.29% 35.48% 76.87

I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั�งการให้ท่านทําธุระส่วนตัวของผู้
บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด

95.57

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ผู้บังคับบัญชาของท่าน
มีการสั�งการให้ท่านทํา
ธุระส่วนตัวของผู้บังคับ
บัญชา มากน้อยเพียง
ใด

90.32% 6.45% 3.23% 0.00% 95.57

I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั�งการให้ท่านทําในสิ�งที�ไม่ถูกต้องหรือมี
ความเสี�ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด

98.90

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ผู้บังคับบัญชาของท่าน
มีการสั�งการให้ท่านทําใน
สิ�งที�ไม่ถูกต้องหรือมี
ความเสี�ยงต่อการ
ทุจริต มากน้อยเพียง
ใด

96.77% 3.23% 0.00% 0.00% 98.90

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี�
มากน้อยเพียงใด

95.94

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี�
มากน้อยเพียงใด

95.94

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผู้มี
อํานาจ

90.32% 6.45% 3.23% 0.00% 95.57

มีการซื�อขายตําแหน่ง 93.55% 6.45% 0.00% 0.00% 97.80

เอื�อประโยชน์ให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง

90.32% 6.45% 0.00% 3.23% 94.47

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป�น
ของส่วนตัว หรือนําไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

98.90

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน มีการเอา
ทรัพย์สินของราชการ
ไปเป�นของส่วนตัว หรือ
นําไปให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด

96.67% 3.33% 0.00% 0.00% 98.90

I20 ขั�นตอนการขออนุญาตเพื�อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด

65.73

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก มากที�สุด คะแนน

ขั�นตอนการขอ
อนุญาตเพื�อยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติ
งานในหน่วยงานของ
ท่าน มีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด

6.67% 10.00% 63.33% 20.00% 65.73

I21 กรณีที�ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏบัติงาน
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด

79.10

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

กรณีที�ต้องมีการ
ขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏบัติ
งาน บุคลากรในหน่วย
งานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง
มากน้อยเพียงใด

0.00% 0.00% 63.33% 36.67% 79.10

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพย์สินของราชการไปใช้
โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด

94.47

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน มีการนํา
ทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง
จากหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด

86.67% 10.00% 3.33% 0.00% 94.47

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี�ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที�ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

66.83

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก มากที�สุด คะแนน

ท่านรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่าน
เกี�ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
ที�ถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด

3.33% 13.33% 63.33% 20.00% 66.83

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพื�อป�องกันไม่ให้มีการนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

72.40

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก มากที�สุด คะแนน

หน่วยงานของท่าน มี
การกํากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
เพื�อป�องกันไม่ให้มี
การนําไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด

3.33% 6.67% 60.00% 30.00% 72.40

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสําคัญกับการต่อต้าน
การทุจริต มากน้อยเพียงใด

76.83

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วย
งานของท่าน ให้ความ
สําคัญกับการต่อต้านการ
ทุจริต มากน้อยเพียงใด

3.23% 3.23% 51.61% 41.94% 76.83

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการ ดังต่อไปนี� หรือไม่ 98.33

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป�องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

96.77% 3.23% 96.67

จัดทําแผนงานด้านการป�องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน

100.00% 0.00% 100.00

I27 ป�ญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อย
เพียงใด

72.33



หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

I27 ป�ญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อย
เพียงใด

72.33

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ป�ญหาการทุจริตใน
หน่วยงานของท่าน ได้
รับการแก้ไข มากน้อย
เพียงใด

16.13% 3.23% 35.48% 45.16% 72.33

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการดังต่อไปนี� ต่อการทุจริตใน
หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

79.02

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เฝ�าระวังการทุจริต 0.00% 3.23% 48.39% 48.39% 82.37

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 3.23% 51.61% 45.16% 81.27

ลงโทษทางวินัย 12.90% 6.45% 35.48% 45.16% 73.43

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนําผลการตรวจสอบของฝ�ายตรวจสอบ
ทั�งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพื�อป�องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

83.50

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนําผลการตรวจสอบของฝ�ายตรวจสอบ
ทั�งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพื�อป�องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

83.50

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานของท่าน มี
การนําผลการตรวจ
สอบของฝ�ายตรวจ
สอบ ทั�งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการทํางาน
เพื�อป�องกันการทุจริต
ในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด

0.00% 0.00% 48.39% 51.61% 83.50

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที�จะเกิดขึ�นในหน่วยงานของท่าน
ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี� อย่างไร

77.18

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

สามารถร้องเรียนและ
ส่งหลักฐานได้อย่าง
สะดวก

0.00% 0.00% 64.52% 35.48% 78.00

สามารถติดตามผล
การร้องเรียนได้

0.00% 0.00% 70.97% 29.03% 75.80

มั�นใจว่าจะมีการ
ดําเนินการอย่างตรง
ไปตรงมา

0.00% 0.00% 67.74% 32.26% 76.90

มั�นใจว่าจะปลอดภัย
และไม่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง

0.00% 0.00% 64.52% 35.48% 78.00

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

82.38

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

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

82.38

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

โปร่งใสเป�นไปตามขั�น
ตอนที�กําหนด

0.00% 3.28% 47.54% 49.18% 82.11

โปร่งใสเป�นไปตามระยะ
เวลาที�กําหนด

0.00% 4.92% 42.62% 52.46% 82.64

E2 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน
กับผู้มาติดต่ออื�น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด

79.92

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เจ้าหน้าที�ของหน่วยงาน
ที�ท่านติดต่อ ปฏิบัติ
งาน/ให้บริการแก่ท่าน
กับผู้มาติดต่ออื�น ๆ
อย่างเท่าเทียมกันมาก
น้อยเพียงใด

1.64% 4.92% 45.90% 47.54% 79.92

E3 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี�ยวกับการดําเนิน
การ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ป�ดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
มากน้อยเพียงใด

82.10

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เจ้าหน้าที�ของหน่วย
งานที�ท่านติดต่อ ให้
ข้อมูลเกี�ยวกับการ
ดําเนินการ/ให้บริการ
แก่ท่านอย่างตรงไป
ตรงมา ไม่ป�ดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มาก
น้อยเพียงใด

0.00% 4.92% 44.26% 50.82% 82.10

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

100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

E4 ในระยะเวลา 1 ป�ที�ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่าน
ติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ�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 การ
ลดราคา การให้ความบันเทิง เป�นต้น

0.00% 100.00% 100.00

E5 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป�นหลัก มากน้อยเพียงใด

83.72

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ
มีการดําเนินงาน โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวม
เป�นหลัก มากน้อย
เพียงใด

0.00% 4.92% 39.34% 55.74% 83.72

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี�
มากน้อยเพียงใด

80.20

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 0.00% 6.56% 49.18% 44.26% 79.38

มีช่องทางหลากหลาย 0.00% 4.92% 47.54% 47.54% 81.02

E7 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที�สาธารณชน
ควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

77.72



หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

E7 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที�สาธารณชน
ควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

77.72

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ
มีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที�
สาธารณชนควรรับ
ทราบอย่างชัดเจน
มากน้อยเพียงใด

0.00% 9.84% 47.54% 42.62% 77.72

E8 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟ�งคําติชมหรือความคิดเห็น
เกี�ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่

100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟ�งคําติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี�ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ
หรือไม่

100.00% 0.00% 100.00

E9 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการชี�แจงและตอบคําถาม เมื�อมีข้อกังวล
สงสัยเกี�ยวกับการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

79.38

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ
มีการชี�แจงและตอบ
คําถาม เมื�อมีข้อกังวล
สงสัยเกี�ยวกับการ
ดําเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียง
ใด

0.00% 6.56% 49.18% 44.26% 79.38

E10 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที�ในหน่วยงานหรือไม่

81.97

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

E10 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที�ในหน่วยงานหรือไม่

81.97

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้อง
เรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที�ในหน่วยงานหรือไม่

81.97% 18.03% 81.97

E11 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ�นมากน้อยเพียงใด

76.11

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เจ้าหน้าที�ของหน่วย
งานที�ท่านติดต่อ มี
การปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้
บริการให้ดีขึ�นมากน้อย
เพียงใด

0.00% 8.20% 55.74% 36.07% 76.11

E12 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั�นตอนการดําเนิน
งาน/การให้บริการดีขึ�น มากน้อยเพียงใด

75.03

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่าน
ติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการและขั�นตอนการ
ดําเนินงาน/การให้
บริการดีขึ�น มากน้อย
เพียงใด

0.00% 8.20% 59.02% 32.79% 75.03

E13 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน/
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ�น หรือไม่

100.00

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดําเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ�น หรือไม่

100.00% 0.00% 100.00

E14 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ เป�ดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ�น มากน้อยเพียงใด

75.03

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

E14 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ เป�ดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ�น มากน้อยเพียงใด

75.03

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่าน
ติดต่อ เป�ดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนิน
งาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานได้ดีขึ�น
มากน้อยเพียงใด

0.00% 8.20% 59.02% 32.79% 75.03

E15 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การให้บริการ
ให้มีความโปร่งใสมากขึ�น มากน้อยเพียงใด

75.05

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ
มีการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน/การให้
บริการ ให้มีความ
โปร่งใสมากขึ�น มาก
น้อยเพียงใด

1.64% 4.92% 60.66% 32.79% 75.05

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.1 ข้อมูลพื�นฐาน

ข้อมูลพื�นฐาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสร้าง 100.00

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100.00

O3 อํานาจหน้าที� 100.00

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน

100.00

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

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 รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานประจําป� 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 รายงานผลการสํารวจความพึง
พอใจการให้บริการ

100.00

O17 E-Service 100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป�



ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนนข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจํา
ป�

100.00

O19 รายงานการกํากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจําป� รอบ 6
เดือน

100.00

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําป�

100.00

การจัดซื�อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซื�อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

100.00

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี�ยวกับการจัด
ซื�อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

100.00

O23 สรุปผลการจัดซื�อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน

100.00

O24 รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจําป�

100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล

100.00

O26 การดําเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

100.00

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

100.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจําป�

100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื�องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื�องร้อง
เรียนการทุจริต

100.00

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O30 ช่องทางแจ้งเรื�องร้องเรียนการ
ทุจริต

100.00

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื�องร้องเรียนการ
ทุจริตประจําป�

100.00

การเป�ดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ช่องทางการรับฟ�งความคิดเห็น 100.00

O33 การเป�ดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม

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�ยงการทุจริต
ประจําป�

100.00

O37 การดําเนินการเพื�อจัดการความ
เสี�ยงการทุจริต

100.00

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100.00

แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต
ประจําป�

100.00

O40 รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินการป�องกันการทุจริต
ประจําป� รอบ 6 เดือน

100.00

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O41 รายงานผลการดําเนินการป�องกัน
การทุจริตประจําป�

100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 10.2 มาตรการภายในเพื�อป�องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื�อส่งเสริมความโปร่งใสและป�องกันการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ

100.00

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วม

100.00

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื�อจัดจ้าง

100.00

O45 มาตรการจัดการเรื�องร้องเรียน
การทุจริต

100.00

O46 มาตรการป�องกันการรับสินบน 100.00

O47 มาตรการป�องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผล
ประโยชน์ส่วนร่วม

100.00

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจ

100.00

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

ตํ�ากว่า 20 ป� 1 2 0

20 – 30 ป� 3 6 0

31 – 40 ป� 4 8 0

41 – 50 ป� 3 3 0

51 – 60 ป� 5 10 0

อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

มากกว่า 60 ป� 1 15 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื�นๆ

ประถมศึกษาหรือตํ�ากว่า 4 21 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 11 12 0

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 1 2 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 1 3 0

สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 0

อื�น ๆ 0 6 0

ติดต่อหน่วยงาน ชาย หญิง อื�นๆ

บุคคลทั�วไป 15 39 0

หน่วยงานของรัฐ 2 2 0

องค์กรธุรกิจ 0 2 0

อื�น ๆ 0 1 0

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

ตํ�ากว่า 20 ป� 0 1 0

20 – 30 ป� 1 4 0

31 – 40 ป� 6 9 0

41 – 50 ป� 3 3 0

51 – 60 ป� 1 2 0

มากกว่า 60 ป� 0 0 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื�นๆ

ประถมศึกษาหรือตํ�ากว่า 1 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 2 0 0

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 1 1 0



อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 7 12 0

สูงกว่าปริญญาตรี 0 6 0

อื�น ๆ 0 0 0

  สภาพแวดล้อมการทํางานของเจ้าหน้าที�
ในหหน่วยงานภาครัฐ ประจําป� 2562

จํานวนบุคลากร

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน(ป�)

จํา
นว

น(
คน

)

1 – 5 ป� 6 – 10 ป� 11 
0

2

4

6

8

ความสุขในการทํางาน 

 20.00%  73.33%  6.67%  0.00%

 

ติดต่อหน่วยงานสํานักงาน ป.ป.ช.
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