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ค าน า 

 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง     
โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบ เสมือน
เครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึง
สถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร  ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน            
การให้บริการสามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น  ขณะเดียวกันการประเมิน 
ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมิน
คุณธรรมการด าเนินงานการป้องกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  แต่ยังเป็นการประเมิน 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน  เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและ 
ความด้อยประสิทธิภาพ  ส าหรับน าไปจัดท าแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบในระบบราชการไทยต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ  

 

เร่ือง            หน้า 

ค าน า 

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ     ๑ 

- การเก็บรวบรวมข้อมูล            ๒ 

- เกณฑ์คะแนนและระดับผลการประเมิน          ๔ 

- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ     ๕  
  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

- ข้อมูลสังเขปของผู้ตอบแบบวัดความรู้        ๒๓ 

- สรุปภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน      ๒๕ 

ภาคผนวก 

- ส าเนาค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน ที่ ๖๒/๒๕๖๔ ลว. ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการประเมินของหน่วยงานผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความ  
  โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and ransparency Assessment: ITA) 

- ส าเนาค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน ที่ ๖๓/๒๕๖๔ ลว. ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
  เรื่อง มอบหมายหน้าที่ดูแลระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
  ของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and ransparency Assessment: ITA)  

 - ส าเนาค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน ที่ ๖๔/๒๕๖๔ ลว. ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
  เรื่อง มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงานผ่านระบบการประเมินคุณธรรม  
  และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and ransparency Assessment: ITA) 

 

 

 

 

 



 
     
 

   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
(Integrity and ransparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้มีการพัฒนารายละเอียด
เนื้อหาและขั้นตอนการประเมินให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  เพ่ือให้หน่วยงานสามารถด าเนินการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และสามารถพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกันได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยมีการปรับ
กระบวนการประเมินบางขั้นตอนเพ่ือสร้างโอกาสและส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดให้
หน่วยงานก ากับติดตามการะประเมินเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับผลการประเมินของหน่วยงาน  การเพ่ิม
ระยะเวลาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  องค์กรธุรกิจเอกชน  หรือประชาชนผู้รับบริการได้เข้ามามีส่วนร่ วมมากยิ่งขึ้น 
และก าหนดให้มีคณะที่ปรึกษาการประเมินได้มีบทบาทส าคัญในการรับฟังข้อชี้แจงจากหน่วยงานและให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 

   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา  อีกท้ังยังค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้าน
และหลากหลายมิติ  การก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ
เพ่ือให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง 
โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้ 

    ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ได้มีโอกาส สะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการ
รับรู้และความคิดเห็นใน  5 ตัวชี้วัด ได้แก่  
   ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
    ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  
   ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  
   ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ   
   ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

    ส่วนที่ 2  การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน  3 ตัวชี้วัด ได้แก่  
   ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน   
   ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร   
   ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน   
 



   
 
 

   ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่
เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและ
คนกลาง (third party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนด แบ่งออกเป็น  2 ตัวชี้วัด ได้แก่  

   ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน   
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน   
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ   
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส   
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต   
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   ๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
   ๑.1  แบบวัด  IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)  
   แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ 
หน่วยงานตนเองใน  5 ตัวชี้วัด ได้แก่  ๑) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  ๒) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ  ๓) ตัวชี้วัด
การใช้อ านาจ  ๔) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ  และ  ๕) ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
   ๑.2  กลุ่มตัวอย่างแบบวัด  IIT  
   กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในก าหนดจ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด  แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน จ านวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด   กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในจ านวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า       
400 คน โดยระบบ ITAS จะค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของแต่ละหน่วยงานโดยอัตโนมัติ 
   จ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า หมายถึง จ านวนน้อยที่สุดที่จะต้องมีผู้ตอบแบบวัดให้ได้ครบถ้วน 
เพ่ือให้ มีข้อมูลที่เพียงพอส าหรับการประมวลผลคะแนนจากแบบวัดได้   อย่างไรก็ตามระบบไม่ได้จ ากัดจ านวน
ผู้ตอบเพียงจ านวนขั้นต่ าเท่านั้น หน่วยงานจึงสามารถเชิญชวนให้มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมตอบแบบวัดได้มากที่สุด
  วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบวัด IIT   
   หน่วยงานผู้รับการประเมินจะเป็นผู้ด าเนินการจัดช่องทางการเข้าตอบแบบวัด IIT  โดยการ
น า URL  หรือ  QR CODE  ที่ได้จากระบบ ITAS  ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ของหน่วยงาน โดยค านึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
และค านึงถึงการเผยแพร่ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกส่วนงานและทุกระดับของหน่วยงาน  ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในจะเข้ามาตอบแบบวัด IIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code  ในการตอบแบบวัด ITT นี้จะเป็น
การตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง 

 



 

   ๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก     
   ๒.1  แบบวัด EIT (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)  
   แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ 
มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน  3 ตัวชี้วัด ได้แก่   ๑) ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน  ๒) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การสื่อสาร และ ๓) ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน  
   ๒.2  กลุ่มตัวอย่างแบบวัด EIT   
   กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกก าหนดจ านวนร้อยละ 10 ของประมาณ
การจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า  30  คน กรณีหน่วยงานมีผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนน้อยกว่า  30 คน  ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด     
กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนมากกว่า 4,000 คน  ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกไม่น้อยกว่า 400 คน  โดยระบบ ITAS จะค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของแต่ละหน่วยงานโดย
อัตโนมัติ  
   จ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า  หมายถึง จ านวนน้อยที่สุดที่จะต้องมีผู้ตอบแบบวัดให้ได้ครบถ้วน 
เพ่ือให้มีข้อมูลที่เพียงพอส าหรับการประมวลผลคะแนนจากแบบวัดได้  อย่างไรก็ตามระบบไม่ได้จ ากัดจ านวน
ผู้ตอบเพียงจ านวนขั้นต่ าเท่านั้น หน่วยงานจึงสามารถเชิญชวนให้มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมตอบแบบวัดได้มากที่สุด 

  วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบวัด EIT  
   หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดช่องทางการเข้าตอบแบบวัด EIT  โดยการน า URL  หรือ      
QR CODE  ที่ได้จากระบบ ITAS  ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน    
โดยค านึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและค านึงถึง
การเผยแพร่ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกส่วนงานและทุกระดับของหน่วยงาน  ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะเข้า
มาตอบแบบวัด IIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code  ในการตอบแบบวัด EIT นี้จะเป็นการตอบเข้าสู่
ระบบ ITAS โดยตรง  

   ๓. การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด OIT   
   ๓.1  แบบวัด OIT  (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  
   แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL        
เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ใน 2 ตัวชี้วัด 
ได้แก่                
   ๑) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  ๑.๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน      
๑.๒) การบริหารงาน   ๑.๓) การบริหารเงินงบประมาณ   ๑.๔) การบริหาร และ  ๑.๕) พัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส   
   ๒) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  ๒.๑) การด าเนินการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต และ  ๒.๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

 



 
   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด OIT  
   หน่วยงานผู้รับการประเมินจะด าเนินการตอบแบบวัด OIT ตามช่องทางที่ก าหนดไว้ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 3 ส่วน ได้แก่   
   1) ส่วนของข้อมูลที่จะต้องระบุว่า    มี / ไม่มี   
   2) ส่วนของ  URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลของเว็บไซต์หน่วยงาน  
   3) ส่วนของค าอธิบายที่จะต้องระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบเพ่ือความชัดเจน  
   เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องมีการตรวจสอบ รับรองความถูกต้อง 
และอนุมัติข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงมากที่สุดจึงจะครบถ้วนตามขั้นตอนที่ก าหนด โดยการตรวจสอบ
และให้คะแนนแบบวัด OIT คณะที่ปรึกษาการประเมินจะตรวจสอบให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดต่อไป 

เกณฑ์คะแนนและระดับผลการประเมิน  
   ผลการประเมินจะประกอบด้วย ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล
การประเมิน โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ  

 

   ผลตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ผลการประเมิน ITA  เมื่อเปรียบเทียบตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ที่ก าหนดตามนโยบายและแผนงานระดับประเทศ  ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 
การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งในระยะแรกของแผนแม่บทฯ         
(พ.ศ. 2561- 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ 
(85 คะแนน)  มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นอกจากนี้ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบก็ได้ก าหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564  ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ช่วง
คะแนนมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ  65  ดังนี้  

 

 
 
 



 
 

ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA ) ประจ าปีงบประมาณ  2564 

   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน เป็นหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องเข้า
ร่วมการประเมิน  และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านได้เข้าร่วมการประเมิน
ดังกล่าวตามกรอบแนวทางในการด าเนินงานผลปรากฏ ดังนี้  

  ๑. ผลการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  

71.40  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 2.17% 0.00% 86.96% 10.87% 71.40 

เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0.00% 0.00% 88.89% 11.11% 71.40 

      

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มา
ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  

72.50  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ 
แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วน
ตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 86.36% 13.64% 72.50 

      

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 69.91  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

มุ่งผลส าเร็จของงาน 0.00% 0.00% 95.56% 4.44% 69.20 

ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 0.00% 2.22% 86.67% 11.11% 70.27 

พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 2.22% 88.89% 8.89% 70.27 

 



 

 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อ
แลกกับการปฏิบัติงาน 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 ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ
ความบันเทิง เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน
สังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่  

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ
ความบันเทิง เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

    

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 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 การอ านวยความสะดวก
เป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

 

 

 

   



 

 
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด  61.23 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก 

มาก
ที่สุด 

คะแนน 

ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 28.26% 63.04% 8.70% 61.23 

 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  73.58  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

คุ้มค่า 0.00% 0.00% 78.26% 21.74% 75.80 

ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 2.17% 0.00% 80.43% 17.39% 71.37 
      

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  
มากน้อยเพียงใด  

90.10  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

69.57% 30.43% 0.00% 0.00% 90.10 

 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด  

98.90  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็น
เท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

95.65% 4.35% 0.00% 0.00% 98.90 



  

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

78.48 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 0.00% 0.00% 76.09% 23.91% 75.80 

เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 52.17% 23.91% 21.74% 2.17% 81.17 

 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  

65.02  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สอบถาม 0.00% 8.70% 82.61% 8.70% 66.90 

ทักท้วง 0.00% 19.57% 76.09% 4.35% 63.53 

ร้องเรียน 0.00% 19.57% 73.91% 6.52% 64.63 

      

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด  69.20  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็น
ธรรม มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 95.45% 4.55% 69.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด  

69.20  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 95.12% 4.88% 69.20 

      

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด  

65.80  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

0.00% 11.36% 84.09% 4.55% 65.80 

 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด  84.53  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

59.09%  34.09%  6.82%  0.00%  84.53  

      

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต 
มากน้อยเพียงใด  

98.90  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

97.73% 2.27% 0.00% 0.00% 98.90 



 
 

 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  94.13  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 63.64%  36.36%  0.00%  0.00%  92.30  

มีการซื้อขายต าแหน่ง 88.64%  11.36%  0.00%  0.00%  97.80  

เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 65.91%  34.09%  0.00%  0.00%  92.30  

      

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ
น าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  

93.40  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด 

77.27% 22.73% 0.00% 0.00% 93.40 

 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด  

65.80  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไป
ใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมาก
น้อยเพียงใด 

6.82% 2.27% 79.55% 11.36% 65.80 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

73.60 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 79.55% 20.45% 73.60 

 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด  

91.17  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

79.07% 18.60% 2.33% 0.00% 91.17 

      

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด  

69.17  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.00% 4.55% 88.64% 6.82% 69.17 

 

 

 

 

 



 
 
 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  

70.27  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

0.00% 4.65% 79.07% 16.28% 70.27 

      

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มาก
น้อยเพียงใด  

69.17  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ 
กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

0.00% 5.13% 84.62% 10.26% 69.17 

 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่  98.33  

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

100.00%  0.00%  100.00  

จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน 

97.30%  2.70%  96.67  

    

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด  70.23  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข 
มากน้อยเพียงใด 

0.00% 5.00% 75.00% 20.00% 70.23 



 

 

I28 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด  71.73  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เผ้าระวังการทุจริต 0.00% 2.50% 77.50% 20.00% 71.37 

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 2.50% 77.50% 20.00% 71.37 

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 0.00% 2.50% 75.00% 22.50% 72.47 

      

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด  

70.17  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
การท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 

0.00% 10.00% 65.00% 25.00% 70.17 

 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิด
เห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร  

68.61  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 0.00%  2.50%  90.00%  7.50%  68.07  

สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 0.00%  2.50%  87.50%  10.00%  69.17  

มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 0.00%  2.50%  85.00%  12.50%  70.27  

มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 0.00%  5.13%  87.18%  7.69%  66.93  

      
 



 

๒. ผลการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

67.97  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 0.00%  2.16%  92.43%  5.41%  68.06  

เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0.00%  2.16%  92.97%  4.86%  67.88  

 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ 
อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด  

67.69  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด 

0.00% 2.70% 92.43% 4.86% 67.69 

      

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด  

68.25  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

0.00% 1.62% 92.97% 5.41% 68.25 

 

 

 



 
 
 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้อง
ขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ให้บริการ หรือไม่  

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้
ความบันเทิง เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

    

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด  

66.61  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด 

1.08% 2.16% 93.51% 3.24% 66.61 

 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  61.88  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 1.09% 15.22% 80.98% 2.72% 61.97 

มีช่องทางหลากหลาย 1.09% 15.22% 81.52% 2.17% 61.79 

 

 

 

 

 

     

 

 



 

 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด  

62.52  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 15.22% 82.61% 2.17% 62.52 

 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการ หรือไม่  

90.71  

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

90.76% 9.24% 90.71 

    

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด  

64.73  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อ
มีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 

0.54% 10.33% 84.24% 4.89% 64.73 

 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือไม่  

91.26  

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

91.30% 8.70% 91.26 

    



. 
 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

66.03 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีข้ึนมากน้อย
เพียงใด 

2.73% 3.83% 86.89% 6.56% 66.03 

 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน/การให้บริการ
ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  

66.39  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีข้ึน มากน้อย
เพียงใด 

2.73% 3.83% 85.79% 7.65% 66.39 

      

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่  

98.91  

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

98.91% 1.09% 98.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด  

64.57  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

2.19% 6.56% 87.43% 3.83% 64.57 

      

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น มากน้อยเพียงใด  

66.42  

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

1.09% 2.73% 92.90% 3.28% 66.42 

 

   ๓. ผลการประเมินของข้อมูลตามแบบวัด OIT 

   ๓.๑) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 
    ๓.๑.๑) ตัวชี้วัดย่อยที่  1 ข้อมูลพื้นฐาน  

ข้อมูลพ้ืนฐาน  

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น/ข้อผิดพลาด/ข้อปรับปรุงแก้ไข คะแนน 

O1 โครงสร้าง  ไม่ปรากฎโครงสร้างฝ่ายบริหาร  0.00 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร  ไม่พบช่องทางการติดต่อปลัดอบต.  0.00 

O3 อ านาจหน้าที่  
 

100.00 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
 

100.00 
 



 

 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น/ข้อผิดพลาด/ข้อปรับปรุงแก้ไข คะแนน 

O5 ข้อมูลการติดต่อ  

 

100.00 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 

100.00 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์  

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น/ข้อผิดพลาด/ข้อปรับปรุงแก้ไข คะแนน 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

100.00 
 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น/ข้อผิดพลาด/ข้อปรับปรุงแก้ไข คะแนน 

O8 Q&A  URL ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้  0.00 

O9 Social Network  
 

100.00 
    

   ๓.๑.๒) ตัวชี้วัดย่อยที่  ๒  การบริหารงาน  

แผนการด าเนินงาน  

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น/ข้อผิดพลาด/ข้อปรับปรุงแก้ไข คะแนน 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี  
 

100.00 

O11 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน   

100.00 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
 

100.00 
 

การปฏิบัติงาน  

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น/ข้อผิดพลาด/ข้อปรับปรุงแก้ไข คะแนน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 

100.00 
 

 

 

 



 
 

การให้บริการ  

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น/ข้อผิดพลาด/ข้อปรับปรุงแก้ไข คะแนน 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
 

100.00 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
 

100.00 

O16 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ   

100.00 

O17 E-Service  ไม่ปรากฏ URL ในการเข้าถึงข้อมูล  0.00 

 

   ๓.๑.๓) ตัวชี้วัดย่อยที่  ๓  การบริหารเงินงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น/ข้อผิดพลาด/ข้อปรับปรุงแก้ไข คะแนน 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
 

100.00 

O19 
รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน   

100.00 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
 

100.00 
 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น/ข้อผิดพลาด/ข้อปรับปรุงแก้ไข คะแนน 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
  

O22 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ  

ไม่ปรากฏ URL ในการเข้าถึงข้อมูล  0.00 

O23 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน  

ไม่พบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือนม.ค.-มี.ค. 2564  

0.00 

O24 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี  

ไม่ปรากฏ URL ในการเข้าถึงข้อมูล  0.00 

 

 

 

 



 

   ๓.๑.๔) ตัวชี้วัดย่อยที่  ๔  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น/ข้อผิดพลาด/ข้อปรับปรุงแก้ไข คะแนน 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ไม่พบการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  100.00 

O26 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล   

100.00 

O27 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  

ไม่พบหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง, สรรหาและ
คัดเลือก, หลักเกณฑ์พัฒนาบุคคล และหลักเกณฑ์
การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญก าลังใจ 

100.00 

O28 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี  

URL ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้  0.00 

 

   ๓.๑.๕) ตัวชี้วัดย่อยที่  ๕  การส่งเสริมความโปร่งใส  

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น/ข้อผิดพลาด/ข้อปรับปรุงแก้ไข คะแนน 

O29 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  

เป็นคู่มือร้องทุกข์ทั่วไป ไม่ใช่แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

0.00 

O30 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

URL ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้  0.00 

O31 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ   

100.00 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น/ข้อผิดพลาด/ข้อปรับปรุงแก้ไข คะแนน 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  URL ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้  0.00 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
 

100.00 

 

 
 

 

 



 

 
   ๓.๒) ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต 
    ๓.๒.๑) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑  การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น/ข้อผิดพลาด/ข้อปรับปรุงแก้ไข คะแนน 

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
 

100.00 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  ไม่พบ URL ในการเข้าถึงข้อมูล  0.00 
 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต  

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น/ข้อผิดพลาด/ข้อปรับปรุงแก้ไข คะแนน 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  ไม่พบ URL ในการเข้าถึงข้อมูล  0.00 

O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ไม่พบ URL ในการเข้าถึงข้อมูล  0.00 
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น/ข้อผิดพลาด/ข้อปรับปรุงแก้ไข คะแนน 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ไม่พบกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  100.00 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น/ข้อผิดพลาด/ข้อปรับปรุงแก้ไข คะแนน 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 

100.00 

O40 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน   

100.00 

O41 
รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี   

100.00 

 

 

 

 

 



 

   ๓.๒.๒) ตัวช้ีวัดย่อยที่  2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น/ข้อผิดพลาด/ข้อปรับปรุงแก้ไข คะแนน 

O42 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน  

ไม่มีการวิเคราะห์ผลจากประเมินที่มีข้อบกพร่อง
และมาตรการแก้ไขจากการประเมินผล ITA ปี 
2563  

0.00 

O43 
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

ไม่มีการวิเคราะห์ผลจากประเมินที่มีข้อบกพร่อง
และมาตรการแก้ไขจากการประเมินผล ITA ปี 
2563 ใน O42 จึงไม่สามารถตรวจสอบความ
สอดคล้องได้  

0.00 

 

ข้อมูลสังเขปของผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ 

   ๑. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  

อายุ ชาย หญิง อ่ืนๆ 

ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 0 

20 - 30 ปี 2 3 0 

31 - 40 ปี 2 4 0 

41 - 50 ปี 5 6 0 

51 - 60 ปี 5 3 0 

มากกว่า 60 ปี 0 0 0 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อ่ืนๆ 

 ประถมศึกษาหรือต ากว่า 1 0 0 

 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 2 0 0 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 3 0 0 

 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 6 16 0 

 สูงกว่าปริญญาตรี 2 0 0 

 อ่ืน ๆ 0 0 0 



 

   ๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  

อายุ ชาย หญิง อ่ืนๆ 

ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 0 

20 – 30 ปี 0 2 0 

31 – 40 ปี 1 6 0 

41 – 50 ปี 7 23 0 

51 – 60 ปี 18 57 0 

มากกว่า 60 ปี 25 44 0 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อ่ืนๆ 

 ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 36 96 0 

 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 10 23 0 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 3 7 0 

 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 2 5 0 

 สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 0 

 อ่ืน ๆ 0 1 0 

ติดต่อหน่วยงาน ชาย หญิง อ่ืนๆ 

 บุคคลทั่วไป 46 130 0 

 หน่วยงานของรัฐ 3 2 0 

 องค์กรธุรกิจ 2 0 0 

 อ่ืน ๆ 0 0 0 

 

 

 

 

 



  
 

สรุปภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน 

๑. คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน : 64.84 คะแนน 

 

 

 

๒. ระดับผลการประเมิน : D 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนน 

ระดับ AA 95 - 100 

ระดับ A 85 - 94.99 

ระดับ B 75 - 84.99 

ระดับ C 65 - 74.99 

ระดับ D 55 - 64.99 

ระดับ E 50 - 54.99 

ระดับ F 0 - 49.99 



 
 

๓. คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1   การปฏิบัติหน้าที่ 85.64 

2   การใช้อ านาจ 80.29 

3   การใช้งบประมาณ 77.89 

4   การใช้ทรัพย์สินของราชการ 77.23 

5   การแก้ไขปัญหาการทุจริต 74.71 

6   ประสิทธิภาพการสื่อสาร 74.22 

7   คุณภาพการด าเนินงาน 74.10 

8   การปรับปรุงการท างาน 72.46 

9   การเปิดเผยข้อมูล 63.83 

10   การป้องกันการทุจริต 31.25 
 

คะแนนสูงสุด   85.64   คะแนน       คะแนนต่ าสุด   31.25  คะแนน 
 

๔. ผลการเปรียบเทียบของปีที่ผ่านมา 

 

 

กราฟแนวโน้มเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 

 



 
 

 

๕. ผลสภาพแวดล้อมการท างานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครฐั ประจ าปี 2564 

 
 

๖. ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ  

        องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 64.84 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
โดยมีผลการประเมินระดับ D หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน 
ITA ได้บ้าง แต่ยังไม่สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาเท่าที่ควร โดยหน่วยงานมีประเด็นเพ่ือพัฒนา หรือ
ปรับปรุงกระบวนการท างานอีกราวร้อยละ 35-45 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามทั้งหมด  ดังนั้น หน่วยงานควร
พิจารณารายละเอียดผลการประเมินเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในจุดที่เป็นปัญหาโดยเร่งด่วน  เพ่ือให้
สามารถยกระดับคะแนนในรายตัวชี้วัด และคะแนนโดยภาพรวม น าไปสู่การด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีการวางแผนการด าเนินงานและจัดการความเสี่ยงที่ดีล่วงหน้า
ภายใต้ความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของประชาคมภายในหน่วยงาน จะน ามาสู่ความเชื่อมั่นศรัทธาแก่
สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป โดยประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่   
   ๑. การแสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน   
   ๒. การแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์
ผลการประเมินฯ  

 



 
 
 

   ๓. การแสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน / เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามข้อ O36 / เป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน   
   ๔. การแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของ
ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นการด าเนินการ
ในปีที่รับการประเมิน   
   ๕. การแสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบัน โดยเป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา    
และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน  
   ๖. การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   
   ๗. การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป    
เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามข้อ O29 ทั้งนี้ สามารถ
เข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   
   ๘. การแสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น 
รายละเอียด วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ วิธีการในการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ด าเนินการ เป็นต้น   
   ๙. การแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการ
ด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ซึ่งเป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา   
   ๑๐. การแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น 
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
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