
 

รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 
คะแนนภาพรวมหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ : 59.89 คะแนน 
ระดับผลการประเมิน: D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อันดับ ตัวชีว้ดั คะแนน 

1 ประสทิธภิาพการสือ่สาร 92.16 

2 การปฏบัิตหินา้ที ่ 88.72 

3 การปรับปรุงการท างาน 87.83 

4 คณุภาพการด าเนนิงาน 82.06 

5 การใชอ้ านาจ 81.91 

6 การใชง้บประมาณ 77.32 

7 การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ 72.54 

8 การใชท้รัพยส์นิของราชการ 63.81 

9 การเปิดเผยขอ้มลู 34.40 

10 การป้องกันการทจุรติ 18.7 



กราพแนวโน้ม 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ 

 แนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะเบื้องต้น (แบบวัดมีทั้ง สูงกว่า 85 และต่ำกว่า 85คะแนน) 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 

2563” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 

2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ 

แบบวัด EIT  ซึ่งสะท้อน คุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT OIT จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 

แบบวัด IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและ

ทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอน ระยะเวลาและ

ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับ

บริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้ง

กำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 2) 

การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการ



จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ 3) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงาน

บุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง

ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการ

กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่ง

เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชน

อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการ

ทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตาม

ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  

แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมี

มาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและ

การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ

ประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถ

เข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของ

หน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะ

ศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำ

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุง

ระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 



รายงานรายละเอยีดผลการประเมนิประจ าปีงบประมาณ 2563 

I1 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น ปฏบัิตงิานหรอืใหบ้รกิารแกผู่ท้ีม่าตดิตอ่ ตามประเด็นดังตอ่ไปนี้ มากนอ้ยเพยีงใด 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

เป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ าหนด 0.00% 0.00% 62.50% 37.50% 79.38 

เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

0.00% 0.00% 64.10% 35.90% 78.85 

I2 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น ปฏบัิตงิานหรอืใหบ้รกิาร แกผู่ม้าตดิตอ่ท่ัว ๆ ไป กับผูม้าตดิตอ่ทีรู่จ้ักเป็นการสว่นตัวอยา่งเทา่เทยีมกัน มากนอ้ยเพยีงใด 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

บคุลากรในหน่วยงานของทา่น 
ปฏบัิตงิานหรอืใหบ้รกิาร แกผู่ ้
มาตดิตอ่ทั่ว ๆ ไป กับผูม้า
ตดิตอ่ทีรู่จ้ักเป็นการสว่น
ตัวอยา่งเทา่เทยีมกัน มาก
นอ้ยเพยีงใด 

7.50% 2.50% 57.50% 32.50% 71.85 

I7 ทา่นรูเ้กีย่วกับแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของทา่น มากนอ้ยเพยีงใด 57.29 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

ทา่นรูเ้กีย่วกับแผนการใชจ้่าย
งบประมาณประจ าปี ของ
หน่วยงานของทา่น มากนอ้ย
เพยีงใด 

8.57% 20.00% 62.86% 8.57% 57.29 

I8 หนว่ยงานของทา่น ใชจ้า่ยงบประมาณ โดยค านงึถงึประเด็นดังตอ่ไปนี ้มากนอ้ยเพยีงใด 74.64 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

คุม้คา่ 0.00% 5.71% 60.00% 34.29% 76.37 

ไมบ่ดิเบอืนวัตถปุระสงคข์อง
งบประมาณทีต่ัง้ไว ้

0.00% 9.09% 63.64% 27.27% 72.91 



 

 

I9 หนว่ยงานของทา่น ใชจ้า่ยงบประมาณเพือ่ประโยชนส์ว่นตัว กลุม่ หรอืพวกพอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

คุม้คา่ 0.00% 5.71% 60.00% 34.29% 76.37 

ไมบ่ดิเบอืนวัตถปุระสงคข์อง
งบประมาณทีต่ัง้ไว ้

0.00% 9.09% 63.64% 27.27% 72.91 

I10 บคุลากรในหนว่ยงานของทา่น มกีารเบกิจ่ายเงนิ ทีเ่ป็นเท็จ เชน่ คา่ท างานลว่งเวลา คา่วัสดอุปุกรณ์ หรอืคา่เดนิทาง ฯลฯ มากนอ้ยเพยีงใด 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

คุม้คา่ 0.00% 5.71% 60.00% 34.29% 76.37 

ไมบ่ดิเบอืนวัตถปุระสงคข์อง

งบประมาณทีต่ัง้ไว ้
0.00% 9.09% 63.64% 27.27% 72.91 

I11 หนว่ยงานของทา่น มกีารจัดซือ้จัดจา้ง/การจดัหาพัสด ุและการตรวจรับพัสดใุนลักษณะดังตอ่ไปนี ้มากนอ้ยเพยีงใด 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

คุม้คา่ 0.00% 5.71% 60.00% 34.29% 76.37 

ไมบ่ดิเบอืนวัตถปุระสงคข์อง
งบประมาณทีต่ัง้ไว ้

0.00% 9.09% 63.64% 27.27% 72.91 

I12 หนว่ยงานของทา่น เปิดโอกาสใหท้า่น มสีว่นร่วม ในการตรวจสอบการใชจ้่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอ่ไปนี ้มากนอ้ยเพยีงใด  

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

คุม้คา่ 0.00% 5.71% 60.00% 34.29% 76.37 

ไมบ่ดิเบอืนวัตถปุระสงคข์อง

งบประมาณทีต่ัง้ไว ้
0.00% 9.09% 63.64% 27.27% 72.91 



 

 

I13 ทา่นไดร้ับมอบหมายงานจากผูบั้งคับบัญชาอยา่งเป็นธรรม มากนอ้ยเพยีงใด 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

คุม้คา่ 0.00% 5.71% 60.00% 34.29% 76.37 

ไมบ่ดิเบอืนวัตถปุระสงคข์อง
งบประมาณทีต่ัง้ไว ้

0.00% 9.09% 63.64% 27.27% 72.91 

I14 ทา่นไดร้ับการประเมนิผลการปฏบัิตงิาน ตามระดับคณุภาพของผลงานอยา่งถกูตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

คุม้คา่ 0.00% 5.71% 60.00% 34.29% 76.37 

ไมบ่ดิเบอืนวัตถปุระสงคข์อง

งบประมาณทีต่ัง้ไว ้
0.00% 9.09% 63.64% 27.27% 72.91 

I15 ผูบั้งคับบัญชาของทา่น มกีารคัดเลอืกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม การศกึษาดงูาน หรอืการใหท้นุการศกึษา อยา่งเป็นธรรม มากนอ้ยเพยีงใด 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

คุม้คา่ 0.00% 5.71% 60.00% 34.29% 76.37 

ไมบ่ดิเบอืนวัตถปุระสงคข์อง
งบประมาณทีต่ัง้ไว ้

0.00% 9.09% 63.64% 27.27% 72.91 

I16 ทา่นเคยถกูผูบั้งคับบัญชาสัง่การใหท้ าธรุะสว่นตัวของผูบั้งคับบัญชา มากนอ้ยเพยีงใด 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

คุม้คา่ 0.00% 5.71% 60.00% 34.29% 76.37 

ไมบ่ดิเบอืนวัตถปุระสงคข์อง

งบประมาณทีต่ัง้ไว ้
0.00% 9.09% 63.64% 27.27% 72.91 



I17 ทา่นเคยถกูผูบั้งคับบัญชาสัง่การใหท้ าในสิง่ทีไ่มถ่กูตอ้ง หรอืมคีวามเสีย่งตอ่การทจุรติ มากนอ้ยเพยีงใด 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

ทา่นเคยถกูผูบั้งคับบัญชาสัง่
การใหท้ าในสิง่ทีไ่มถ่กูตอ้ง 
หรอืมคีวามเสีย่งตอ่การทจุรติ 
มากนอ้ยเพยีงใด 

82.35% 17.65% 0.00% 0.00% 94.18 

I18 การบรหิารงานบคุคลของหน่วยงานของทา่น มลีักษณะดังตอ่ไปนี้ มากนอ้ยเพยีงใด 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

ถกูแทรกแซงจากผูม้อี านาจ 67.65% 32.35% 0.00% 0.00% 89.32 

มกีารซือ้ขายต าแหน่ง 67.65% 32.35% 0.00% 0.00% 89.32 

เอือ้ประโยชนใ์หก้ลุม่หรอืพวก
พอ้ง 

70.59% 29.41% 0.00% 0.00% 90.29 

I19 บคุลากรในหนว่ยงานของทา่น มกีารเอาทรัพยส์นิของราชการ ไปเป็นของสว่นตัว หรอืน าไปใหก้ลุม่หรอืพวกพอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

บคุลากรในหน่วยงานของทา่น 
มกีารเอาทรัพยส์นิของราชการ 
ไปเป็นของสว่นตัว หรอืน าไป
ใหก้ลุม่หรอืพวกพอ้ง มาก
นอ้ยเพยีงใด 

82.35% 14.71% 0.00% 2.94% 92.21 

I20 ขัน้ตอนการขออนญุาตเพือ่ยมืทรัพยส์นิของราชการ ไปใชป้ฏบัิตงิานในหน่วยงานของทา่น มคีวามสะดวกมากนอ้ยเพยีงใด 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

ขัน้ตอนการขออนุญาตเพือ่ยมื
ทรัพยส์นิของราชการ ไปใช ้

ปฏบัิตงิานในหนว่ยงานของ
ทา่น มคีวามสะดวกมากนอ้ย
เพยีงใด 

29.41% 8.82% 44.12% 

 

17.65% 

 

 

50.12 



 

I21 ถา้ตอ้งมกีารขอยมืทรัพยส์นิของราชการ ไปใชป้ฏบัิตงิาน บคุลากรในหนว่ยงานของทา่น มกีารขออนุญาตอยา่งถกูตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

ถา้ตอ้งมกีารขอยมืทรัพยส์นิ
ของราชการ ไปใชป้ฏบัิตงิาน 
บคุลากรในหน่วยงานของทา่น 
มกีารขออนุญาตอยา่งถกูตอ้ง 
มากนอ้ยเพยีงใด 

17.65% 8.82% 55.88% 17.65% 58.00 

I22 บคุคลภายนอกหรอืภาคเอกชน มกีารน าทรัพยส์นิของราชการไปใช ้โดยไมไ่ดข้ออนุญาตอยา่งถกูตอ้ง จากหนว่ยงานของทา่น มากนอ้ยเพยีงใด 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

บคุคลภายนอกหรอื
ภาคเอกชน มกีารน าทรัพยส์นิ
ของราชการไปใช ้โดยไมไ่ด ้
ขออนุญาตอยา่งถกูตอ้ง จาก
หน่วยงานของทา่น มากนอ้ย
เพยีงใด 

58.82% 23.53% 17.65% 0.00% 80.41 

I23 ทา่นรูแ้นวปฏบัิตขิองหนว่ยงานของทา่น เกีย่วกับการใชท้รัพยส์นิของราชการทีถ่กูตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

ทา่นรูแ้นวปฏบัิตขิอง
หน่วยงานของทา่น เกีย่วกับ
การใชท้รัพยส์นิของราชการที่
ถกูตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 

17.65% 20.59% 55.88% 5.88% 50.12 

I24 หนว่ยงานของทา่น มกีารก ากับดแูลและตรวจสอบการใชท้รัพยส์นิของราชการ เพือ่ป้องกันไมใ่หม้กีารน าไปใชป้ระโยชนส์ว่นตัว กลุม่ หรอืพวกพอ้ง มากนอ้ย
เพยีงใด 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

หน่วยงานของทา่น มกีาร
ก ากับดแูลและตรวจสอบการ 

17.65% 23.53% 44.12% 14.71% 52.03 



I25 ผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงานของทา่น ใหค้วามส าคัญ กับการตอ่ตา้นการทจุรติ มากนอ้ยเพยีงใด 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

ผูบ้รหิารสงูสดุของหนว่ยงาน
ของทา่น ใหค้วามส าคัญ กับ
การตอ่ตา้นการทจุรติ มาก
นอ้ยเพยีงใด 

14.29% 2.86% 54.29% 28.57% 65.89 

I26 หนว่ยงานของทา่น มกีารด าเนนิการ ดังตอ่ไปนี ้หรอืไม ่

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรอืมาตรการ
ป้องกันการทจุรติในหนว่ยงาน
ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

100.00% 0.00% 100.00 
  

จัดท าแผนงานดา้นการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทจุรติของหนว่ยงาน 

100.00% 0.00% 100.00 
  

I27 ปัญหาการทจุรติในหนว่ยงานของทา่น ไดร้ับการแกไ้ข มากนอ้ยเพยีงใด  

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

ปัญหาการทจุรติในหน่วยงาน
ของทา่น ไดร้ับการแกไ้ข มาก
นอ้ยเพยีงใด 

8.33% 8.33% 61.11% 22.22% 65.92 

I28 หนว่ยงานของทา่น มกีารด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้ตอ่การทจุรติในหนว่ยงาน มากนอ้ยเพยีงใด 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

เผา้ระวังการทจุรติ 2.78% 11.11% 58.33% 27.78% 70.53 

ตรวจสอบการทจุรติ 2.78% 13.89% 55.56% 27.78% 69.58 

ลงโทษทางวนัิย เมือ่มกีาร
ทจุรติ 

2.78% 13.89% 55.56% 27.78% 69.58 



I29 หนว่ยงานของทา่น มกีารน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทัง้ภายในและภายนอกหนว่ยงานไปปรับปรุงการท างาน เพือ่ป้องกันการทจุรติในหน่วยงาน มาก
นอ้ยเพยีงใด 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

หน่วยงานของทา่น มกีารน า
ผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทัง้ภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรงุ
การท างาน เพือ่ป้องกันการ
ทจุรติในหนว่ยงาน มากนอ้ย
เพยีงใด 

5.56% 11.11% 58.33% 25.00% 67.75 

I30 หากทา่นพบเห็นแนวโนม้การทจุรติทีจ่ะเกดิขึน้ในหนว่ยงานของทา่น ทา่นมคีวามคดิเห็นตอ่ประเดน็ดังตอ่ไปนี ้อยา่งไร 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

สามารถรอ้งเรยีนและสง่
หลักฐานไดอ้ยา่งสะดวก 

5.56% 8.33% 72.22% 13.89% 65.03 

สามารถตดิตามผลการ
รอ้งเรยีนได ้

5.56% 5.56% 75.00% 13.89% 65.97 

มั่นใจวา่จะมกีารด าเนนิการ
อยา่งตรงไปตรงมา 

5.56% 5.56% 75.00% 13.89% 65.97 

มั่นใจวา่จะปลอดภัยและไมม่ี
ผลกระทบตอ่ตนเอง 

5.56% 8.33% 72.22% 13.89% 65.03 

      

E1 เจา้หนา้ทีข่องหนว่ยงานทีท่า่นตดิตอ่ ปฏบัิตงิาน/ใหบ้รกิารแกท่า่น ตามประเด็นดังตอ่ไปนี้ มากนอ้ยเพยีงใด 

หัวขอ้การประเมนิ นอ้ยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

เป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ าหนด 0.00% 0.00% 62.50% 37.50% 79.38 

เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

0.00% 0.00% 43.75% 56.25% 85.56 



 


