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รายงานผลการประเมิน ประจําป�งบประมาณ 2565

คะแนนภาพรวมหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ :
80.42 คะแนน
ระดับผลการประเมิน : B
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95.35 การใช้งบประมาณ

92.36

การใช้อํานาจ
93.14

การใช้ทรัพย์สินของราชก
93.06

การแก้ไขป�ญหาการทุจริต
91.56คุณภาพการดําเนินงาน

82.57

ประสิทธิภาพการสื�อสาร
81.07

การปรับปรุงการทํางาน
78.79

การเป�ดเผยข้อมูล
97.50

การป�องกันการทุจริต
43.75

คะแนนสูงสุดรายตัวชี�วัด

อันดับ ตัวชี�วัด คะแนน

1 การเป�ดเผยข้อมูล 97.50

2 การปฏิบัติหน้าที� 95.35

3 การใช้อํานาจ 93.14

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 93.06

5 การใช้งบประมาณ 92.36

6 การแก้ไขป�ญหาการทุจริต 91.56

7 คุณภาพการดําเนินงาน 82.57
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อันดับ ตัวชี�วัด คะแนน

8 ประสิทธิภาพการสื�อสาร 81.07

9 การปรับปรุงการทํางาน 78.79

10 การป�องกันการทุจริต 43.75
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ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อ
เสนอแนะฉบับเต็มได้ที� 
https://drive.google.com/drive/folders/1UIwaPHX7wik2Dk8-
YJYxnuoTPoa6qW7Z?usp=sharing    มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ใน
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ระดับที�พอใช้ แม้ว่าจะสอดคล้องเป�นไปตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที�มี
เป�าหมายหลักเพื�อให้หน่วยงานภาครัฐ  มีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ แต่ยังต้องมีการยกระดับการดําเนินงาน
โดยมีคะแนนอยู่ที� 80.42 คะแนน    โดยในเครื�องมือแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT) มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ ได้มีคะแนนการดําเนินการตามตัวชี�วัดที� 1 การปฏิบัติหน้าที�
สูงสุด ทั�งนี� ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวชี�วัดที� 5
การแก้ไขป�ญหาการทุจริตซึ�งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในตัวชี�วัดที�มีผลการประเมินตํ�า โดย
เฉพาะในประเด็นบุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่าผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานยังไม่ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานเรื�องการต่อ
ต้านทุจริตภายในหน่วยงาน นอกจากนี�ยังมี ประเด็นหน่วยงานของ
ท่านยังไม่มีการเฝ�าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริตและ/หรือ
การลงโทษทางวินัยเท่าที�ควร รวมถึงประเด็นบุคลากรภายในหน่วย
งานพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที�จะเกิดขึ�น     ในเครื�องมือแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ ได้มีคะแนนการดําเนินการตามตัวชี�วัดที� 6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน สูงสุด ทั�งนี� ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตาม
ตัวชี�วัดที� 8 การปรับปรุงการทํางาน ซึ�งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอ
แนะในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในตัวชี�วัดที�มีผลการ
ประเมินตํ�า โดยเฉพาะในประเด็นการปรับปรุงคุณภาพและการสํารวจ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที�ของ
หน่วยงานให้ดีขึ�น นอกจากนี�ยังมี ประเด็นการเป�ดโอกาสให้ผู้รับ
บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้
ดีขึ�น รวมถึง ประเด็นการปรับปรุงการดําเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสมากขึ�น     และมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
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นครินทร์ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามแบบวัดการเป�ด
เผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการ
ประเมินที�ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี�  - O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ   - O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   - O42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   -
O43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน     ทั�งนี� ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดของ
ข้อเสนอแนะฉบับเต็มตามที�ผู้ตรวจประเมินให้ไว้ ได้ที�  
https://drive.google.com/drive/folders/1UIwaPHX7wik2Dk8-
YJYxnuoTPoa6qW7Z?usp=sharing 

รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจําป�งบประมาณ 2565

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที�มาติดต่อ ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด

92.07

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เป�นไปตามขั�นตอนที�กําหนด 1.10% 2.20% 12.64% 84.07% 93.26

เป�นไปตามระยะเวลาที�กําหนด 1.10% 3.30% 17.58% 78.02% 90.89

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั�ว ๆ
ไป กับผู้มาติดต่อที�รู้จักเป�นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

92.54

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน
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I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั�ว ๆ
ไป กับผู้มาติดต่อที�รู้จักเป�นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

92.54

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มา
ติดต่อทั�ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที�
รู้จักเป�นการส่วนตัวอย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด

0.00% 2.75% 17.03% 80.22% 92.54

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดัง
ต่อไปนี� อย่างไร

92.41

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

มุ่งผลสําเร็จของงาน 0.55% 2.20% 14.29% 82.97% 93.26

ให้ความสําคัญกับงานมากกว่า
ธุระส่วนตัว

1.10% 3.30% 13.74% 81.87% 92.16

พร้อมรับผิดชอบ หากความผิด
พลาดเกิดจากตนเอง

0.55% 3.30% 16.48% 79.67% 91.80

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ�งดังต่อไปนี� จากผู้มาติดต่อ
เพื�อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่

98.90

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

เงิน 1.10% 98.90% 98.90

ทรัพย์สิน 1.10% 98.90% 98.90

ประโยชน์อื�น ๆ ที�อาจคํานวณเป�นเงินได้ เช่น การลดราคา การ
รับความบันเทิง เป�นต้น

1.10% 98.90% 98.90

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที�ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที�
ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ�งดังต่อไปนี�
หรือไม่

98.72
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หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนนI5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที�ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที�
ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ�งดังต่อไปนี�
หรือไม่

98.72

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

เงิน 1.65% 98.35% 98.35

ทรัพย์สิน 0.55% 99.45% 99.45

ประโยชน์อื�น ๆ ที�อาจคํานวณเป�นเงินได้ เช่น การลดราคา การ
รับความบันเทิง เป�นต้น

1.65% 98.35% 98.35

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ�งดังต่อไปนี� แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพื�อสร้างความสัมพันธ์ที�ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
หรือไม่

97.44

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

เงิน 2.20% 97.80% 97.80

ทรัพย์สิน 1.65% 98.35% 98.35

ประโยชน์อื�น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอํานวยความ
สะดวกเป�นกรณีพิเศษ เป�นต้น

3.85% 96.15% 96.15

I7 ท่านรู้เกี�ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป� ของหน่วยงานของท่าน
มากน้อยเพียงใด

87.94

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านรู้เกี�ยวกับแผนการใช้จ่ายงบ
ประมาณประจําป� ของหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด

1.65% 7.69% 15.93% 74.73% 87.94

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี� มาก
น้อยเพียงใด

93.16
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หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี� มาก
น้อยเพียงใด

93.16

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

คุ้มค่าต่อประโยชน์ที�ได้รับ 0.55% 3.30% 13.74% 82.42% 92.71

เป�นไปตามวัตถุประสงค์ของงบ
ประมาณที�ตั�งไว้

0.00% 3.85% 11.54% 84.62% 93.62

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื�อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด

93.79

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบ
ประมาณเพื�อประโยชน์ส่วนตัว
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด

88.46% 6.59% 2.75% 2.20% 93.79

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที�เป�นเท็จ เช่น ค่าทํางาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

96.53

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การเบิกจ่ายเงิน ที�เป�นเท็จ เช่น ค่า
ทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียง
ใด

93.41% 3.85% 1.65% 1.10% 96.53

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื�อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุในลักษณะดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด

92.14

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน
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I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื�อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุในลักษณะดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด

92.14

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2.75% 2.75% 7.69% 86.81% 92.87

เอื�อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
รายใดรายหนึ�ง

86.26% 6.59% 2.20% 4.95% 91.41

I12 หน่วยงานของท่าน เป�ดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด

90.62

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

สอบถาม 0.00% 5.49% 12.64% 81.87% 92.15

ทักท้วง 1.65% 6.59% 10.99% 80.77% 90.31

ร้องเรียน 3.30% 4.95% 12.09% 79.67% 89.40

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป�นธรรม มากน้อยเพียงใด 90.86

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้
บังคับบัญชาอย่างเป�นธรรม มาก
น้อยเพียงใด

2.20% 5.49% 9.89% 82.42% 90.86

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป�นธรรม
มากน้อยเพียงใด

91.96

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน
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I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป�นธรรม
มากน้อยเพียงใด

91.96

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชา
อย่างเป�นธรรม มากน้อยเพียงใด

0.55% 5.49% 11.54% 82.42% 91.96

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝ�กอบรม การศึกษาดูงาน
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป�นธรรม มากน้อยเพียงใด

88.11

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัด
เลือกผู้เข้ารับการฝ�กอบรม การ
ศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการ
ศึกษา อย่างเป�นธรรม มากน้อย
เพียงใด

3.85% 6.59% 10.99% 78.57% 88.11

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั�งการให้ทําธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มาก
น้อยเพียงใด

96.55

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั�งการ
ให้ทําธุระส่วนตัวของผู้บังคับ
บัญชา มากน้อยเพียงใด

90.66% 8.79% 0.00% 0.55% 96.55

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั�งการให้ทําในสิ�งที�ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี�ยงต่อ
การทุจริต มากน้อยเพียงใด

97.27

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั�งการ
ให้ทําในสิ�งที�ไม่ถูกต้อง หรือมี
ความเสี�ยงต่อการทุจริต มากน้อย
เพียงใด

93.41% 5.49% 0.55% 0.55% 97.27
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I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี� มากน้อย
เพียงใด

94.10

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ 87.36% 7.69% 2.20% 2.75% 93.24

มีการซื�อขายตําแหน่ง 92.86% 4.95% 1.65% 0.55% 96.71

เอื�อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง

84.07% 11.54% 1.65% 2.75% 92.34

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป�นของ
ส่วนตัว หรือนําไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

96.36

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การเอาทรัพย์สินของราชการ ไป
เป�นของส่วนตัว หรือนําไปให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

91.76% 6.59% 0.55% 1.10% 96.36

I20 ขั�นตอนการขออนุญาตเพื�อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด

88.85

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ขั�นตอนการขออนุญาตเพื�อยืม
ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน
มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด

2.20% 7.14% 12.64% 78.02% 88.85

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วย
งานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

92.52

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน
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I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วย
งานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

92.52

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง
มากน้อยเพียงใด

2.20% 2.75% 10.44% 84.62% 92.52

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่
ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

97.26

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มี
การนําทรัพย์สินของราชการไปใช้
โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด

95.05% 2.75% 1.10% 1.10% 97.26

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี�ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที�ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

91.77

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ของท่าน เกี�ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที�ถูกต้อง
มากน้อยเพียงใด

0.55% 6.04% 10.99% 82.42% 91.77

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื�อป�องกันไม่ให้มีการนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
มากน้อยเพียงใด

91.59

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน
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I24 หน่วยงานของท่าน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื�อป�องกันไม่ให้มีการนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
มากน้อยเพียงใด

91.59

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานของท่าน มีการกํากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื�อ
ป�องกันไม่ให้มีการนําไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด

1.65% 4.95% 10.44% 82.97% 91.59

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสําคัญ กับการต่อต้านการ
ทุจริต มากน้อยเพียงใด

90.86

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ของท่าน ให้ความสําคัญ กับการ
ต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียง
ใด

1.10% 6.04% 12.09% 80.77% 90.86

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการ ดังต่อไปนี� หรือไม่ 93.96

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป�องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ

95.60% 4.40% 95.60

จัดทําแผนงานด้านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน

92.31% 7.69% 92.31

I27 หน่วยงานของท่านมีป�ญหาการทุจริตที�ยังไม่ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียง
ใด

92.69

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มีเลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานของท่านมีป�ญหาการ
ทุจริตที�ยังไม่ได้รับการแก้ไข มาก
น้อยเพียงใด

85.71% 8.79% 3.30% 2.20% 92.69
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I28 หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการดังต่อไปนี� ต่อการทุจริตในหน่วยงาน
มากน้อยเพียงใด

90.63

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เผ้าระวังการทุจริต 2.75% 4.40% 12.64% 80.22% 90.14

ตรวจสอบการทุจริต 2.20% 4.40% 13.74% 79.67% 90.32

ลงโทษทางวินัย เมื�อมีการทุจริต 2.20% 3.85% 11.54% 82.42% 91.42

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนําผลการตรวจสอบของฝ�ายตรวจสอบ ทั�งภายใน
และภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพื�อป�องกันการทุจริตในหน่วย
งาน มากน้อยเพียงใด

92.34

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานของท่าน มีการนําผล
การตรวจสอบของฝ�ายตรวจ
สอบ ทั�งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการทํางาน
เพื�อป�องกันการทุจริตในหน่วย
งาน มากน้อยเพียงใด

0.55% 4.40% 12.64% 82.42% 92.34

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที�จะเกิดขึ�นในหน่วยงานของท่าน ท่านมี
ความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี� อย่างไร

88.91

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

สามารถร้องเรียนและส่งหลัก
ฐานได้อย่างสะดวก

2.75% 4.40% 14.84% 78.02% 89.41

สามารถติดตามผลการร้องเรียน
ได้

2.20% 5.49% 14.84% 77.47% 89.23

มั�นใจว่าจะมีการดําเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา

1.10% 6.59% 16.48% 75.82% 89.04



15/9/65 16:37 NACC ITA

https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2022&departmentId=286&isPrint=True 14/24

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที�จะเกิดขึ�นในหน่วยงานของท่าน ท่านมี
ความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี� อย่างไร

88.91

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

มั�นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลก
ระทบต่อตนเอง

3.85% 4.40% 15.93% 75.82% 87.95

E1 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี� มากน้อยเพียงใด

76.20

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เป�นไปตามขั�นตอนที�กําหนด 1.60% 6.89% 51.35% 40.16% 76.84

เป�นไปตามระยะเวลาที�กําหนด 2.10% 9.69% 48.05% 40.16% 75.55

E2 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มา
ติดต่ออื�น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด

77.01

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่าน
ติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน กับผู้มาติดต่ออื�น ๆ อย่าง
เท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด

1.20% 6.89% 52.05% 39.86% 77.01

E3 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการป�ดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี�ยว
กับการดําเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน มากน้อยเพียงใด

87.61

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน
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E3 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการป�ดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี�ยว
กับการดําเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน มากน้อยเพียงใด

87.61

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่าน
ติดต่อ มีการป�ดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูลเกี�ยวกับการดําเนินการ/ให้
บริการแก่ท่าน มากน้อยเพียงใด

74.43% 16.48% 6.49% 2.60% 87.61

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

95.70

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

เงิน 3.30% 96.70% 96.70

ทรัพย์สิน 3.00% 97.00% 97.00

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

6.59% 93.41% 93.41

E5 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป�นหลัก มากน้อยเพียงใด

76.32

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก มากที�สุด คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการ
ดําเนินงาน โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วน
รวมเป�นหลัก มากน้อยเพียงใด

1.40% 9.29% 48.65% 40.66% 76.32

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี� มาก
น้อยเพียงใด

77.29

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน
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E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี� มาก
น้อยเพียงใด

77.29

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 1.30% 10.99% 45.45% 42.26% 76.34

มีช่องทางหลากหลาย 1.40% 7.59% 46.25% 44.76% 78.25

E7 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที�สาธารณชนควรรับ
ทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

75.23

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการเผย
แพร่ผลงานหรือข้อมูลที�
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด

1.30% 9.59% 51.65% 37.46% 75.23

E8 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟ�งคําติชมหรือความคิดเห็นเกี�ยวกับ
การดําเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่

91.11

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟ�งคําติชมหรือความคิด
เห็นเกี�ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่

91.11% 8.89% 91.11

E9 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการชี�แจงและตอบคําถาม เมื�อมีข้อกังวลสงสัย
เกี�ยวกับการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

72.88

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการ
ชี�แจงและตอบคําถาม เมื�อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี�ยวกับการดําเนิน
งานได้อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด

1.70% 13.29% 50.05% 34.97% 72.88
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E10 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้า
หน้าที�ในหน่วยงานหรือไม่

88.81

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที�ในหน่วยงานหรือไม่

88.81% 11.19% 88.81

E11 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการให้ดีขึ�นมากน้อยเพียงใด

75.03

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่าน
ติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้
ดีขึ�นมากน้อยเพียงใด

1.30% 10.29% 50.85% 37.56% 75.03

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

75.56

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงวิธีการและขั�นตอน
การดําเนินงาน/การให้บริการดี
ขึ�น มากน้อยเพียงใด

0.50% 10.79% 50.65% 38.06% 75.56

E13 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน/การให้
บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ�น หรือไม่

96.30

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนิน
งาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ�น หรือไม่

96.30% 3.70% 96.30

E14 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ เป�ดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานได้ดีขึ�น มากน้อยเพียงใด

71.94
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หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

E14 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ เป�ดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานได้ดีขึ�น มากน้อยเพียงใด

71.94

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ เป�ด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน/การให้
บริการของหน่วยงานได้ดีขึ�น
มากน้อยเพียงใด

1.80% 12.19% 54.85% 31.17% 71.94

E15 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การให้บริการ ให้มี
ความโปร่งใสมากขึ�น มากน้อยเพียงใด

75.14

หัวข้อการประเมิน

น้อย
ที�สุด
หรือ
ไม่มี
เลย

น้อย มาก
มาก
ที�สุด

คะแนน

หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน/การให้
บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ�น
มากน้อยเพียงใด

0.80% 8.89% 54.85% 35.46% 75.14

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.1 ข้อมูลพื�นฐาน

ข้อมูลพื�นฐาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสร้าง ควรใส่เว็ปไซต์หลักของหน่วยงานเป�น
ลิ�งค์แรก เพื�อเชื�อมไปยังองค์ประกอบ
หลักส่วนอื�นๆ

100.00

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100.00

O3 อํานาจหน้าที� 100.00

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วย
งาน

100.00
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ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O5 ข้อมูลการติดต่อ ไม่ควรใส่เว็บไซต์โครงสร้าง ปรัชญา
วิสัยทัศ พันธกิจของมหาวิทยาลัยมา
เนื�องจากไม่เกี�ยวกับองค์ประกอบข้อ
O5

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 ควรใส่เว็ปไซต์หลักของหน่วยงานเป�น
ลิ�งค์แรก เพื�อเชื�อมไปยังเฟสบุ๊คส์

100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.2 การบริหารงาน

แผนการดําเนินงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดําเนินงานประจําป� 100.00

O11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนิน
งานประจําป� 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 -ข้อมูลสถิติการรับรองเงินเดือนถือว่า
ไม่ได้เป�นสถิติการให้บริการแก่ผู้รับ
บริการ  - URL ของหน่วยงานคลังไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้  -ข้อมูลของ
งานทะเบียน ประชาชนทั�วไปไม่สามารถ
เข้าใจข้อมูลได้  -ข้อมูลของสถาบัน
พัฒนาฯ ต้อง Log in จึงไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้

0.00
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ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ

100.00

O17 E-Service 100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป�

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป� 100.00

O19 รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําป� รอบ 6 เดือน

100.00

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําป�

100.00

การจัดซื�อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซื�อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ

100.00

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี�ยวกับการจัดซื�อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ควรระบุตําแหน่งให้ชัดเจน 100.00

O23 สรุปผลการจัดซื�อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน

100.00

O24 รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจําป�

100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

100.00

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

100.00

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจําป�

100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื�องร้องเรียนการทุจริต
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ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนนข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื�องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

100.00

O30 ช่องทางแจ้งเรื�องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

100.00

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื�องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

100.00

การเป�ดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ช่องทางการรับฟ�งความคิดเห็น 100.00

O33 การเป�ดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 10.1 การดําเนินการเพื�อป�องกันการทุจริต

เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift
Policy)

100.00

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100.00

การประเมินความเสี�ยงเพื�อการป�องกันการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเสี�ยงการทุจริต
ประจําป�

100.00

O37 การดําเนินการเพื�อจัดการความเสี�ยง
การทุจริต

100.00

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม

หน่วยงานไม่ได้ดําเนินการจัดกิจกรรม
ที�เป�นการขับเคลื�อนวัฒนธรรมองค์กร
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้า
หน้าที�ของรัฐ

0.00

แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 100.00

O40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนิน
การป�องกันการทุจริตประจําป� รอบ 6
เดือน

100.00



15/9/65 16:37 NACC ITA

https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2022&departmentId=286&isPrint=True 22/24

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O41 รายงานผลการดําเนินการป�องกันการ
ทุจริตประจําป�

100.00

ตัวชี�วัดย่อยที� 10.2 มาตรการภายในเพื�อป�องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป�องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน

ไม่แสดงแนวทางการนําผลวิเคราะห์ไปสู่
การขับเคลื�อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส โดยไม่กําหนดผู้รับ
ผิดชอบ การกําหนดขั�นตอน การ
กําหนดแนวทางการกํากับติดตาม

0.00

O43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

ไม่ได้คะแนนเนื�องข้อO42ไม่ได้คะแนน 0.00

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

ตํ�ากว่า 20 ป� 24 82 1

20 – 30 ป� 191 632 2

31 – 40 ป� 7 11 0

41 – 50 ป� 10 16 0

51 – 60 ป� 1 15 0

มากกว่า 60 ป� 5 4 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื�นๆ

ประถมศึกษาหรือตํ�ากว่า 0 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 96 223 0

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 21 42 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 111 479 3

สูงกว่าปริญญาตรี 9 12 0

อื�น ๆ 1 4 0
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อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

ติดต่อหน่วยงาน ชาย หญิง อื�นๆ

บุคคลทั�วไป 211 590 2

หน่วยงานของรัฐ 7 116 0

องค์กรธุรกิจ 2 1 0

อื�น ๆ 18 53 1

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน

อายุ ชาย หญิง อื�นๆ

ตํ�ากว่า 20 ป� 0 0 0

20 - 30 ป� 1 7 0

31 - 40 ป� 22 44 1

41 - 50 ป� 18 58 0

51 - 60 ป� 9 20 0

มากกว่า 60 ป� 1 1 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื�นๆ

ประถมศึกษาหรือตํากว่า 2 8 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 9 10 0

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 0 0 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 17 59 0

สูงกว่าปริญญาตรี 22 50 1

อื�น ๆ 1 3 0
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  สภาพแวดล้อมการทํางานของเจ้าหน้าที�ในห
หน่วยงานภาครัฐ ประจําป� 2565

จํานวนบุคลากร

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน(ป�)
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ความสุขในการทํางาน  60.44%  29.12%  7.69%  2.75%
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